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PREFÁCIO

Caros leitores,

É com imenso prazer que o Fundo de 

Desenvolvimento da Economia Azul, FP (ProAzul, 

FP), apresenta, através deste documento, 

uma compilação de depoimentos resultante 

da implementação do Programa MaisPeixe 

Sustentável, lançado em 2019.

Permitam-me, com vosso beneplácito, 

aproveitar esta oportunidade para destinar-

vos uma breve contextualização do sector da 

pesca e aquacultura, de forma a enquadrar a 

origem desta iniciativa que procura fortalecer 

a resiliência social, económica e climática das 

nossas comunidades e empresas pesqueiras.

Moçambique é um país que possui uma 

extensa costa, com cerca de 2.700km, com ricos 

ecossistemas de vida marinha, que servem 

de meio de subsistência para centenas de 

comunidades remotas da zona costeira. 

São mais de 580 mil km² de águas oceânicas 

e interiores que albergam recursos marinhos 

abundantes e diversos que, apesar de uma 

contribuição directa relativamente baixa para o 

PIB (cerca de 2%), têm um elevado valor social.

Nas actividades ligadas à pesca, homens e 

mulheres desempenham papeis diferentes, mas 

complementares, embora ainda exista bastante 

desigualdade na forma de reconhecimento do 

papel de cada um. Independente disso, ambos 

os géneros encontram na pesca, uma fonte 

de renda importante à qual recorrem quando 

outras formas de produção de alimentos e 

geração de renda se tornam escassas.

Dado o potencial do sector da pesca e 

aquacultura, diversas iniciativas têm sido 

implementadas no país, no sentido de 

impulsionar a contribuição económica deste 

sector económico e social, ao mesmo tempo que 

se procura reduzir a degradação dos recursos e 

a melhoria dos meios de subsistência ligados a 

este sector.

O foco tem sido a redução da pobreza, o 

aumento da resiliência a ameaças ambientais 

e a promoção de um desenvolvimento cada 

vez mais sustentável para as comunidades 

pesqueiras de Moçambique.

Dessas iniciativas, destaco o MaisPeixe 

Sustentável, um programa que conta com o 

apoio do  Banco Mundial e implementado 

pelo ProAzul, FP . O programa promove o 

desenvolvimento económico sustentável 

e inclusivo de pessoas singulares, famílias 

individuais e entidades comerciais, por meio de 

concessão de subvenções comparticipadas. Os 

seus resultados são encorajadores, traduzindo-

se em: 

  1 Governação e Crescimento Partilhado das Pescas em Moçambique (SWIOFish 1), 2 www.proazul.gov.mz 
  3 Matching Grants - são fundos pagos em proporção aos fundos disponíveis de outras fontes, no caso do MaisPeixe, os beneficiários do programa. Em países como 

Moçambique, esta modalidade tem sido amplamente utilizada em agricultura e pesca; e tem produzido resultados sociais e económicos relevantes.
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São  muitas as mais-valias trazidas pelo programa 

às comunidades pesqueiras das províncias 

abrangidas pelo programa- Zambézia, Nampula 

e Sofala –, sendo captados neste documento, 

depoimentos de uma pequena amostra dos 

próprios beneficiários.

Esses depoimentos que refletem a verdadeira 

natureza do que tem estado a ser desenvolvido, 

são histórias de esperança, superação e 

trabalho árduo que nos fazem acreditar que o 

empoderamento das comunidades é uma forma 

viável de nos aproximarmos de práticas de 

pesca sustentáveis.

Para facilitar a leitura, dividimos  este 

documento em partes. A primeira apresenta o 

(I) Aumento da resiliência às mudanças climáticas;
(II) Reforço da cadeia de valor da pesca artesanal;
(III) Estímulo ao desenvolvimento do sector privado;
(IV) Empoderamento da mulher;
(V) Inclusão de jovens no ensino técnico;
(VI) Diversificação de fontes de renda.

Boa leitura!

ASSINATURA DO PCA

Presidente do Conselho de Administração

Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul (ProAzul, FP)

sector das pescas e aquacultura, o seu potencial 

e importância para o desenvolvimento social e 

económico de Moçambique. A segunda detalha 

o programa MaisPeixe Sustentável, sua dinâmica 

de funcionamento e área de abrangência. A 

terceira e última apresenta os relatos dos 

beneficiários em forma de “histórias de sucesso” 

divididas por temas de abordagem específicos. 

São estes os testemunhos que nos inspiram e 

nos motivam a seguir em frente, com todo o 

esforço necessário para transformar a vida de 

cada vez mais pessoas.
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Este documento foi desenvolvido pelo ProAzul, FP, 

orientação do Miguel Langa (PCA), Mateus Tembe 

(Administrador de Operações), Celso Lopes 

(chefe do departamento de Assuntos jurídicos 

e comunicação), Isabel Omar (coordenadora 

de SWIOFish), Daniel Segura (especialista em 

sector privado), Rennan Rocha (consultor de 

gestão), João Mate (assistente de comunicação), 

Momad Infulo (assistente do MaisPeixe, Arsenio 

Banze (assistente de salvaguardas ambientais e 

sociais), Ednice Tamela e Atija Matija ( técnicas 

do ProAzul) .

Fica aqui o nosso grande agradecimento às 

equipas que trabalham em coordenação com 

as províncias e com os vários beneficiários 

envolvidos, pela confiança que depositaram 

no programa, pela sua disponibilidade 

para partilhar os seus depoimentos e pela 

predisposição para colaborar nesta iniciativa.

À equipe do Banco Mundial endereçamos 

também um especial agradecimento pelo 

grande suporte que tem dado a este projecto, 

acompanhando desde o início todo o seu 

desenvolvimento. Especialmente a João Moura 

(especialista em recursos naturais), Francisco 

Campos (especialista em sector privado), 

Simeão Lopes (especialista em pescas), Gabriela 

Morandi (especialista em comunicação), Franka 

Braun (especialista em gestão de recursos 

naturais) e André Aquino (especialista  em 

gestão de recursos naturais). Sem este apoio, 

não teria sido possível conseguir chegar onde 

chegamos e atingir com sucesso os nossos 

objectivos, dando suporte às comunidades 

costeiras em Moçambique.

A todos aqueles que, de forma directa ou 

indirecta, contribuíram para a concretização 

deste projecto, um grande obrigado pela 

colaboração. 

AGRADECIMENTOS
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PESCA E AQUACULTURA EM MOÇAMBIQUE
Relevância, Presente e Futuro

O sector das pescas em Moçambique tem um 

grande potencial para fazer crescer a economia, 

contribuindo para a geração de renda para as 

populações e consequente redução da pobreza. 

Desde as ilhas paradisíacas dos arquipélagos 

de Cabo Delgado, até às lindas praias da Ponta 

do Ouro, aproximadamente 850 mil famílias  

dependem deste sector para o seu sustento. 

O potencial de produção é estimado em mais de 

300 mil toneladas de captura e um adicional de 

78 mil toneladas provenientes da aquacultura.

O peixe representa uma importante fonte de 

proteína para a alimentação da população 

moçambicana, 27% da proteína consumida no 

país tem origem no pescado. 

Quando os produtos frescos escasseiam, o 

peixe seco é o principal alimento consumido 

pela população no centro e norte do país.

O sector apresenta, portanto, um grande 

potencial para contribuir de forma significativa 

para a segurança alimentar, para o aumento 

do emprego e para o crescimento inclusivo, 

com especial ênfase em jovens e mulheres, 

assegurando também o bem-estar dos 

ecossistemas para as gerações futuras. 

Uma das características do sector das pescas 

é a distribuição de funções entre homens e 

mulheres.

Enquanto os homens estão envolvidos 

principalmente na pesca em mar, à montante, 

as mulheres, que compõem quase a metade da 

força de trabalho, são geralmente responsáveis 

pela recolha de pescado à jusante, em áreas rasas 

ou expostas pela maré baixa, processamento 

e comercialização. Um outro aspecto a ter em 

conta neste tema é o esgotamento dos recursos 

pesqueiros que se vem verificando em algumas 

regiões da nossa costa. 

Este tem vindo a ser influenciado por diversos 

factores, como por exemplo pela a prática 

de pesca ilegal, com recurso a uso de artes 

inadequadas e ou proibidas, pelo desrespeito 

do período de veda, pelas mudanças climáticas, 

entre outros factores. 

Trata-se de uma situação recorrente e que, 

caso não seja reavaliada atempadamente, 

pode comprometer o futuro do sector na sua 

contribuição para a segurança alimentar e 

nutricional das populações, bem como no PIB e 

balança de pagamentos. 

4 Quadro de Gestão Ambiental e Social (QGAS) para o programa sobre a Governação e Crescimento Partilhado das Pescas no 
Sudoeste do Oceano Índico em Moçambique (SWIOFish Moçambique)

   5 SwioFish Brochure, World Bank, disponível em https://documents1.worldbank.org/curated/en/692381525888998357/
pdf/126083-PORTUGUESE-WP-PUBLIC-SwioFish-Brochure-Port-KJ-Mar6.pdf
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Quanto à aquacultura, a actividade é pouco 

desenvolvida  em  Moçambique. Sua contribuição 

directa para o PIB é de aproxidamente 0.01%. 

Apesar disso, torna-se cada vez mais importante 

a exploração do seu potencial no País de modo 

a reduzir a pressão exercida pelos pescadores 

sobre os recursos marinhos presentes, tanto no 

oceano, bem como nas águas interiores. 

Actualmente, o sub-sector da aquacultura 

em Moçambique está representado por uma 

indústria de produção de camarão marinho que 

explora 2500 hectares   de terra num sistema semi-

intensivo e produz em média 1000 toneladas 

por ano . Esta indústria emprega, actualmente, 

cerca de 2000 trabalhadores. A aquacultura 

representa uma nova fonte de emprego para o 

futuro e o seu fortalecimento a nível comercial, 

pode-se constituir num contributo importante 

para a segurança alimentar. 

Analisando o real signifi cado e importância da 

pesca e aquacultura, há que ter em consideração:

Redução da fome e pobreza

O crescimento populacional a nível global 

e principalmente em países em via de 

desenvolvimento, leva a um aumento na 

demanda de consumo de proteínas, o que torna 

o peixe um elemento primário nas estratégias 

de segurança alimentar e nutricional.  

Actividade de subsistência ou artesanal

A pesca nos países em via de desenvolvimento 

caracteriza - se por ser uma pesca de subsistência. 

Nas áreas com maiores recursos marinhos 

falamos de uma pesca artesanal, sendo que 

parte das capturas são para alem de consumidas 

vendidas no mercado informal. Em Moçambique 

a pesca artesanal tem uma grande importância, 

representa mais 70% das capturas.

Baixa produtividade das pescas

Mais de um terço das capturas de peixes e 

frutos do mar não conseguem chegar ao prato 

das famílias ou consumidores. Por isso, o nível 

de perdas pós colheita nas pesca artesanal 

torna-se um elemento estratégico para um 

aumento da produtividade e garantir uma maior 

sustentabilidade do recurso. 

Altamente impactadas pelas mudanças 

climáticas e os choques económicos globais

Moçambique é um país costeiro o que faz 

com que seja muito mais afetado pelos 

eventos climáticos extremos. Nos últimos anos 

vários ciclones e tempestades tem assolado 

gravemente as populações costeiras que tem 

como resultado perda das suas residências e 

insumos necessários para o desenvolvimento 

das suas actividades. 

  6 Estratégia de Aquacultura, Mimaip, disponível em http://www.mimaip.gov.mz/wp-content/
uploads/2018/09/Estrategia-AQUACULTURA.pdf

 7 The State of World Fisheries and Aquaculture 2020
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Melhorar o nível de renda dos 
pescadores artesanais, de forma 
sustentável, com crescentes liga-
ções com os mercados novos ou 

com os já existentes

Promover as micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs) e as 
iniciativas estratégicas privadas 
e de organizações consideradas 
importantes para o desenvol-
vimento da cadeia de valor da 

pesca e aquacultura, sempre com 
o envolvimento inclusivo das 

comunidades

Promover o desenvolvimento 
de novas ideias de negócios em 

sectores estratégicos da Economia 
Azul com o envolvimento inclusivo 
das comunidades como alternati-

va de renda à pesca

Sensibilizar os actores econó-
micos sobre a necessidade de 
alinhar o desenvolvimento das 
actividades económicas com a 
sustentabilidade dos recursos 

marinhos e pesqueiros

Melhorar o nível de renda das 
mulheres nas comunidades pes-
queiras e favorecer o empreende-
dorismo das mesmas, de forma 

sustentável

O PROGRAMA MAISPEIXE SUSTENTÁVEL

O programa MaisPeixe Sustentável é parte 

do projecto SWIOFish1 MZ, gerido pelo 

ProAzul e financiado pelo Banco Mundial. A 

finalidade primordial do programa é alinhar 

O programa consiste em duas janelas de financiamento- Janela 1 e Janela 2- , cada uma com objectivos 

específicos de acordo com o público-alvo.

os rendimentos económicos provenientes da 

pesca  e aquacultura com a sustentabilidade 

dos oceanos através de: 
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Esta é uma janela de fi nanciamento que visa 

melhorar o nível de renda dos pescadores 

artesanais, de forma sustentável, com 

crescentes ligações com os mercados novos ou 

já existentes. 

Incluem-se nesta janela, pescadores artesanais, 

comerciantes, processadores e transportadores 

de pescado, carpinteiros e mecânicos navais entre  

outros intervenientes da cadeia de valor que 

não têm condições de acesso ao fi nanciamento 

comercial, devido à sua localização geográfi ca 

ou a restrições económicas a que estão sujeitos, 

mas demostram capacidade fi nanceira para 

comparticipar no investimento. 

O apoio procura ainda resolver problemas 

de falta de informação sobre as linhas de 

fi nanciamentos no contexto de incerteza sobre 

a evolução do sector. 

Esta subvenção, acompanhada por contribuições 

dos benefi ciários, é vista como a melhor 

alternativa perante este cenário.

Nesta Janela são fi nanciados subprojectos 

de até 1.500.000 MT sendo 20% deste 

valor comparticipado pelo candidato ao 

fi nanciamento.

JANELA 1 - PESCA ARTESANAL
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Esta é uma janela de financiamento que visa 

promover as micro, pequenas e médias empresas 

(MPMEs) e as iniciativas estratégicas privadas e 

de organizações consideradas importantes para 

o desenvolvimento da cadeia de valor da pesca 

e aquacultura, com envolvimento inclusivo das 

comunidades. Foi criada especificamente para 

apoiar com capital complementar investimentos 

em projectos sustentáveis considerados 

estruturantes e que contribuam na criação de 

valor para o desenvolvimento da cadeia de valor 

da actividade pesqueira e aquícola. 

Estão aqui contempladas actividades de 

produção aquícola, transporte, conservação, 

transformação e comercialização de pescado, 

incluindo infraestruturas de produção e 

comercialização de alevinos e ração, estaleiros 

e oficinas navais, entre outras actividades. É 

direccionada a pessoas individuais ou colectivas 

(associações, cooperativas ou MPMEs) que 

demostrem a capacidade para comparticipar 

financeiramente ou com activos.

Além do público-alvo directo, a Janela beneficia 

igualmente aqueles que indirectamente 

mantêm algum envolvimento com o MaisPeixe 

Sustentável, como os operadores financeiros 

(microfinanças e banca comercial), associações 

profissionais, fornecedores de materiais e 

insumos de pesca, provedores de serviços 

para os grupos de Poupança e Crédito Rotativo 

(PCRs), Organizações sem fins lucrativos (ONGs) 

e a Sociedade civil em geral. 

Nesta Janela são financiados subprojectos até 

30.000.000,00Mts, sendo a contribuição do 

programa MaisPeixe Sustentável equivalente 

a 70% e os restantes 30% constituem a 

comparticipação do candidato ao financiamento.

JANELA 2- PESCA E AQUACULTURA 
COMERCIAL
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BENEFICIÁRIOS DO MAISPEIXE SUSTENTÁVEL

A Janela 1 do programa MaisPeixe Sustentável teve um total de 1,213 beneficiários financiados (299 

Nampula, 400 Zambézia e 514 Sofala) estando estes repartidos em 308  mulheres e 905 homens, 

conforme ilustra abaixo (Figura 1).
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As mudanças climáticas têm causado, ao 

longo dos anos, impactos significativos em 

Moçambique. Com a passagem dos diferentes 

desastres naturais aos quais o país se encontra 

exposto, é por vezes impossível impedir a 

degradação da costa e o retrocesso da dinâmica 

económica das áreas atingidas. De um modo 

geral, os desastres ligados às mudanças 

climáticas pioram a pobreza, a fome e o acesso 

aos recursos naturais, levando ao surgimento 

de deslocados internos – populações que 

são geralmente as menos preparadas para se 

recuperar e adaptar.

As mudanças climáticas têm ainda feito com 

que, as populações globais de peixes diminuam 

ou migrem dos seus habitats naturais, 

afectando negativamente esta importante fonte 

de nutrição e renda para diversas comunidades. 

Existe ainda o problema de práticas de pesca 

insustentáveis que causam a degradação 

progressiva dos ecossistemas marinhos.

Um dos eventos climáticos adversos que 

recentemente atingiu Moçambique foi o Ciclone 

Idai, em 2019, no centro de Moçambique. É 

estimado que mais de 1.5 milhões de pessoas 

tenham sido afectadas pelo Ciclone nas 

províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete.

Como resposta a todo este cenário, o programa 

MaisPeixe Sustentável apoiou vários pescadores 

e pequenas empresas com financiamentos e 

apoio técnico, procurando prepará-los melhor 

e contribuir para criar maior resiliência nas 

comunidades através de soluções baseadas na 

natureza, em particular nos recursos marinhos.

Ainda durante a implementação do programa, 

o País foi novamente atingido por tempestades 

tropicais que tornaram ainda mais necessário o 

apoio a estas comunidades.

 

Resiliência às mudanças climáticas

NOSSO MAR COMO FONTE DE VIDA



16

Este apoio chegou a beneficiários como Jorge 

Semente. Pescador de Dondo (Sofala), que conta 

a sua história na primeira pessoa, explicando 

como o MaisPeixe Sustentável conseguiu 

contribuir para que a sua vida melhorasse 

após perder praticamente tudo (casa, negócio 

e embarcação), que tinha com a passagem do 

Ciclone Idai. Pai de 3 filhos, o pescador teve 

de reinventar-se e encontrar outras formas de 

sobrevivência. Entretanto, contou sempre com 

o apoio de suas duas filhas mais velhas, que o 

acompanham na pesca, chamando a atenção 

pela sua força e determinação.   Com apoio do 

programa, Jorge obteve uma nova embarcação, 

motor e material de pesca, tendo retomado 

sua actividade principal. Ele pesca cerca volta 

de 60kg de pescado por semana, respeitando 

sempre os períodos de veda, durante os quais 

trabalha como pedreiro, de modo a não causar 

um desequilíbrio na exploração dos recursos 

marinhos da região.

“Com o apoio do programa, consegui voltar a ter condições 

para pescar e ganhei novos conhecimentos.” explica Jorge.

Jorge participou numa formação em gestão 

sustentável de recursos marinhos levada a 

cabo pelo MaisPeixe Sustentável, na qual foi 

sensibilizado sobre o impacto da sua actividade 

para os ecossistemas marinhos. O programa 

tem alertado aos seus beneficiários sobre a 

necessidade de alinhar o desenvolvimento das 

actividades económicas com a sustentabilidade 

dos recursos marinhos. Sendo o “Não Aumento 

do Esforço de Pesca”  um dos princípios 

orientadores do programa, as actividades 

que podem ser elegíveis para o programa não 

podem, de modo algum, implicar um aumento 

do esforço de pesca. Jorge ficou a saber de 

antemão que o financiamento concedido 

deve garantir a sustentabilidade dos recursos 

marinhos e pesqueiros. Já com novos planos 

para o futuro, o pescador está neste momento 

a juntar material para construção da sua casa, 

que pretende concluir nos próximos 2 anos. 

Este é apenas um de entre os vários planos que 

agora já se podem tornar realidade graças ao 

financiamento do MaisPeixe Sustentável.

JORGE SEMENTE, 60 ANOS 
(DONDO, SOFALA)
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A taxa média de analfabetismo entre a população 

adulta do país situa-se à volta dos 50%, sendo 

mais elevada nas zonas rurais do que urbanas 

e mais saliente nas mulheres (cerca de dois 

terços) do que nos homens.

Este facto tem impacto directo no acesso a 

oportunidades de trabalho pela população em 

idade activa de sexo feminino, tendo ainda 

em conta factores socio-culturais que inibem 

as mulheres e raparigas de se afirmarem e se 

tornarem independentes e autossuficientes.

As mulheres desempenham um papel 

importante no sector das pescas, estando 

presentes em praticamente toda a cadeia 

de valor. Estas exercem funções de colheita, 

processamento, promoção, comercialização 

e liderança, e complementam a actividade 

dos homens que são mais activos no que diz 

respeito à pesca em alto mar. 

Contudo, a desigualdade de género impede 

as mulheres de participarem plenamente nas 

oportunidades económicas e na tomada de 

decisões, acabando por limitar o potencial do 

sector. Além disso, existe a falta de conhecimento 

e reconhecimento das suas necessidades e 

interesses em políticas e programas, afectando, 

EMPODERAMENTO DA MULHER

portanto, os resultados do desenvolvimento 

sustentável.

Por isso é tão importante que os esforços para 

o desenvolvimento do sector dêm prioridade 

às mulheres. O empoderamento da mulher 

leva à conscientização de seu valor e busca 

por melhor capacitação, levando por sua vez a 

um maior poder de decisão, controle e acção 

transformadora no seio familiar e na sociedade.

O MaisPeixe Sustentável tem como uma das 

suas premissas garantir a participação das 

mulheres ao longo da implementação das suas 

actividades e tem obtido resultados bastante 

animadores nesse sentido.

Maciza Hassane, Raquel Ernesto, Manuel 

Barunje, Leonor Alberto, Fausta António, são 

beneficiários que partilharam connosco a 

sua história, explicando como o programa 

MaisPeixe Sustentável os ajudou na melhoria do 

processamento e comercialização do pescado, 

sendo os seus relatos exemplos desta mudança 

rumo a um maior reconhecimento do papel da 

mulher na cadeia de valor da pesca.

   6 Segundo o Regulamento Geral da Pesca Marítima REPMAR: esforço de pesca é a medida da intensidade com que a pesca 
é exercida sobre uma espécie aquática determinada, por uma unidade de pesca, embarcação ou arte de pesca, cuja unidade 
de medida é variável podendo ser, entre outras, o número de embarcações de pesca, o número de pescadores, o número de 

horas de pesca, a quantidade de artes de pesca ou o número de lances.



18



1919

Localizado na zona costeira da província da 

Zambézia, Pebane é um distrito que se encontra 

numa área rica em recursos pesqueiros, 

sendo a pesca uma das actividades principais 

da população residente. A actividade é 

maioritariamente exercida por pescadores 

artesanais em regime individual ou em 

associações. Maciza Salimo Hassane faz parte 

desta comunidade de pescadores, exercendo 

esta actividade por conta própria para sustentar 

a si e à sua família. Mãe viúva, com uma fi lha 

e três netas pequenas, Maciza conta com o 

apoio da sua fi lha para gerir o negócio, tendo 

igualmente contratado três colaboradores que 

a auxiliam na colecta de peixe. Após processar 

o seu pescado, transporta a mercadoria para 

vender nos mercados locais mais próximos 

como, por exemplo, Maganja da Costa, Mocuba 

e Namacurra. A senhora conta que, já teve de 

enfrentar momentos difíceis ao longo destes 

anos e que a falta de condições para conservar 

e transportar o seu pescado já comprometeu 

diversas vezes a sua renda e mercadoria.

Essas mesmas limitações, que são comuns a 

muitos outros pescadores da região, nunca 

a desmotivaram a continuar a apostar no 

seu negócio. Maciza é uma das 308 mulheres 

benefi ciárias do MaisPeixe Sustentável. O apoio 

do programa permitiu-lhe exercer ainda melhor 

o seu papel na cadeia de valor, pois passou a 

conseguir conservar melhor a sua mercadoria e 

assim pode vendê-la em melhores condições e 

para cada vez mais clientes. 

Maciza  foi fi nanciada com  uma mota e coleman 

que transformou a dinâmica do seu negócio.

“Os meus lucros aumentaram, pois agora consigo transportar 

maior quantidade de peixe e chego mais cedo ao local da 

venda”, afi rma Maciza.

Foi graça a esta reviravolta no andamento do 

seu negócio que, usando parte dos seus lucros, 

conseguiu ampliar e fazer obras de melhorias 

na casa onde mora, tendo ainda em vista 

maiores investimentos na sua actividade para 

concretizar ainda mais sonhos.

MACIZA SALIMO HASSANE, 57 ANOS 
(PEBANE, ZAMBÉZIA)
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“A minha vida mudou muito quando tive a oportunidade de 

ser benefi ciária do programa MaisPeixe Sustentável”, afi rma 

Raquel.

Natural da Província da Zambézia, Cidade 

de Quelimane, Raquel Ernesto, mulher de 47 

anos de idade, a dado momento de sua vida, 

enfrentou difi culdades fi nanceiras. O tempo foi 

passando, avolumaram-se as preocupações e 

problemas na vida da dona Raquel, até que num 

certo dia, se deu conta de que o tipo de peixe 

que vendia (peixe seco) não era rentável. 

Sendo assim, a dona Raquel desafi ou-

se e inscreveu-se no programa MaisPeixe 

Sustentável, onde teve a oportunidade de ser 

fi nanciada para aquisição de um congelador. 

A  partir desse momento, a sua vida reergueu-

se e mudou para o melhor, pois, agora tem a 

oportunidade de vender peixe fresco e gelo, o 

que lhe possibilita ampliar o seu negócio.

Actualmente, a dona Raquel vende o seu 

pescado em Quelimane e em Mocuba. 

Para além do pescado, a benefi ciária vende 

igualmente gelo em casa. Melhorando, desta 

forma, a sua renda e vida da sua família, bem 

como o nível de poupança que passa a estar 

disponível para outros projectos, como a 

construção da sua casa nova.

“O programa MaisPeixe Sustentável tem transformado vidas 

aqui no meu bairro, pois, para além de mim, existem várias 

outras pessoas que se benefi ciaram da ajuda do programa, e 

estão a ter grandes êxitos”, revelou Raquel.

RAQUEL ERNESTO LUIS, 47 ANOS 
(ZALALA, ZAMBÉZIA)
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Em Quelimane, na província de Zambézia, 

a pesca continua a ser uma das principais 

actividades económicas. Foi aqui que Manuel 

Joaquim Borunje, cresceu, formou a sua família 

e aprendeu a ser pescador. Casado, de 36 

anos de idade, ele conta com a ajuda da sua 

mulher para sustentar o lar. Antes do MaisPeixe 

Sustentável, Manuel e sua esposa vendiam 

peixe seco por falta de condições para vender 

o peixe fresco. Com as fi nanças apertadas 

pelos fracos rendimentos conseguidos, a 

comida escasseava e impedia o casal de dar 

as condições necessárias para a educação dos 

seus fi lhos.

Mas, apesar das difi culdades, Manuel e sua 

mulher, mantiveram vivo o sonho de fazer 

crescer o negócio. Depois de muitos anos, surgiu 

a oportunidade que viria a trazer uma nova 

esperança, quando Manuel teve conhecimento 

do Programa MaisPeixe Sustentável. O jovem 

MANUEL JOAQUIM BARUNJE, 36 ANOS
(QUELIMANE, ZAMBÉZIA)

pescador decidiu participar, acabando por se 

qualifi car para adquirir o seu próprio congelador.

“Dupliquei a minha renda e consegui garantir a educação 

de meus fi lhos. Hoje, graças ao MaisPeixe consegui obter o 

meu próprio congelador e ainda duplicar a minha fonte de 

renda.”, explica Manuel Joaquim Barunje

O fi nanciamento que lhe foi concedido pelo 

programa permitiu-lhe duplicar os seus 

rendimentos e assim pôde, não só voltar a pôr os 

seus fi lhos na escola, permitindo a sua mulher 

empreender seu proprio negócio de mercearia  

graças aos lucros obtidos pelo Manuel.

A história de Manuel é um exemplo positivo 

do reconhecimento do papel da mulher e 

enquadra-se na visão defendida pelo programa 

MaisPeixe Sustentável no que diz respeito ao 

empoderamento, equidade de género e tomada 

de decisões conjuntas.
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Também residentes de Pebane, na província 

da Zambézia, Leonor Alberto e seu marido, 

além do seu emprego formal, têm ainda uma 

mercearia em casa onde vendem produtos 

alimentares, sendo a pesca uma das suas fontes 

alternativas de renda. Leonor compra o pescado 

para revender em Pebane e Mocuba e nem em 

tempo de veda, a mesma compra o seu peixe no 

Malawi e segue com a sua actividade. Porém, no 

passado, a dada altura os rendimentos obtidos 

através dos seus negócios já não cobriam todas 

as suas despesas e as suas contas começaram 

a apertar.

Foi daí que surgiu o interesse no apoio do 

MaisPeixe Sustentável e novas portas se 

abriram. Leonor qualificou-se, tornando-se 

assim beneficiária do programa, através do qual 

adquiriu uma mota e um coleman. Era o início 

de uma nova fase para o seu negócio.

“Graças ao programa, hoje consigo fazer o meu peixe chegar 

a muito mais pessoas”, assegura Leonor Alberto

Este resultado não aconteceu por acaso. A 

actuação do MaisPeixe Sustentável gerou um 

impacto na renda desta beneficiária, assim 

como na de outros tantos intervenientes na 

cadeia de valor impactados pelo programa na 

sua região.

Actualmente, Leonor já consegue ter o 

suficiente para as suas necessidades, sendo 

ela mesma quem gere os negócios sozinha. 

Hoje, Leonor já conta com fiéis clientes a quem 

cobra mensalmente, sendo que a sua forma de 

comercialização ficou mais estável, dando-lhe 

agora melhores perspetivas para seu negócio.

LEONOR ALBERTO, 36 ANOS
(PEBANE, ZAMBÉZIA)



2323

FAUSTA ANTÓNIO, 35 ANOS
(ANGOCHE, NAMPULA)

Angoche é uma cidade na Província de Nampula, 

em Moçambique. A pesca artesanal é bastante 

intensa nesta região considerando o elevado 

número de pescadores, centros de pesca, 

embarcações e artes de pesca comparativamente 

a outros distritos costeiros.

Fausta António, residente desta cidade, vive 

perto da praia por isso para si não é difícil 

ir revender o gelo e o peixe que sustentam 

toda a família. Tanto ela como o marido são 

vendedores de peixe. Anteriormente Fausta 

levava o peixe e levava pra Nampula, mas com 

o surgimento da pandemia, passou a guardar o 

peixe no congelador, fazendo a comercialização 

a partir de casa.

O fi nanciamento conseguido através da sua 

candidatura ao programa MaisPeixe Sustentável 

foi um alívio para a sua actividade que, a 

certa altura, havia começado a desandar. Após 

inscrever- se, foi seleccionada, tendo-lhe sido 

fi nanciada a aquisição de um coleman, dois 

congeladores e uma motorizada.

Este foi um momento de viragem para o seu 

negócio que anteriormente contava apenas com 

um congelador. Permitiu-lhe desde então que o 

seu rendimento aumentasse consideravelmente. 

Com os congeladores passou também a vender 

gelo na praia para os pescadores.

“O MaisPeixe Sustentável ajudou-nos e aumentámos muito 

as nossas vendas”, afi rma Fausta.

O casal encontra-se neste momento a construir 

a sua casa e ambos afi rmam que este apoio foi 

fundamental para que os fi lhos se mantivessem 

na escola e para que a família passasse a viver 

em melhores condições.
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REFORÇO DA CADEIA DE VALOR

O MaisPeixe Sustentável tem ajudado 

vários intervenientes da cadeia de valor 

independentemente da etapa em que se 

enquadram, dando inclusive a possibilidade a 

alguns pescadores se envolverem em diferentes 

etapas, aumentando e diversificando as suas 

fontes de rendimento. O programa ajudou 

igualmente na valorização do produto em si. 

Quando um pescador faz a transição da venda 

de peixe seco, de menor valor comercial, para a 

venda de peixe fresco, o seu retorno aumenta 

consideravelmente. Isto foi possível através do 

financiamento para aquisição de congeladores 

e colemans, por exemplo.

Antes da implementação do programa MaisPeixe 

Sustentável, muitos beneficiários pertencentes 

às comunidades das regiões costeiras, 

tinham diversas dificuldades no exercício das 

actividades pesqueiras, não tendo uma fonte de 

renda estável.

Com o programa, várias famílias conseguiram 

beneficiar-se de financiamento e obter uma 

vida melhor e mais sustentável. Dependendo do 

material ou equipamento que lhe fora atribuído, 

passaram a poder integrar por vezes mais de 

uma etapa da cadeia de valor.

As histórias de Eurico Monteiro, João Mayer e 

Cremilde Aburagimo são a prova viva do impacto 

alcançado pelo programa MaisPeixe Sustentável 

a nível de reforço no seu papel na cadeia de 

valor da pesca.
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Também residente de Dondo, província de 

Sofala, Eurico Monteiro é mais um comerciante 

e pescador que encontra no Oceano índico a 

sua principal fonte de sustento. É um homem 

batalhador que encontrou no MaisPeixe 

Sustentável a ajuda que precisava para dar nova 

vida ao seu negócio. 

Com sonhos e ambições de melhorar o seu 

negócio, Monteiro nunca deixou passar uma 

oportunidade de crescimento. E foi nessa busca 

por melhores condições para o desenvolvimento 

das suas actividades que Eurico obteve o apoio 

do MaisPeixe Sustentável. 

O mesmo chegou-lhe através do financiamento 

de dois congeladores e um gerador e foi 

fundamental para o aumento das suas vendas, 

tendo assim passado a contar com mais fontes 

de renda do que as que tinha inicialmente.

“Graças ao MaisPeixe Sustentável consegui variar a minha 

oferta de pescado e aumentar os meus rendimentos”, destaca 

Eurico Monteiro.

Com as melhorias nos rendimentos, foi 

possível comprar mais um congelador, 

estando actualmente a trabalhar com quatro 

congeladores. Anteriormente vendia cerca de 

70kg, mas com o novo equipamento já consegue 

vender entre 250 a 300kg de peixe e camarão, 

tendo angariado novos clientes na Beira, 

Maputo e Tete.

Hoje em dia, consegue sustentar os seus 

familiares sem as limitações que tinha no 

passado, incluindo parentes que sustenta 

à distância. Seus planos futuros incluem a 

aquisição de um barco a motor para ampliar 

ainda mais o alcance do seu negócio e a sua 

renda.

EURICO MONTEIRO, 46 ANOS 
(DONDO, SOFALA) 



2626

Residente em Angoche, cidade costeira da 

província de Nampula, José Mayer vive da pesca 

já há muitos anos, sendo a sua história parecida 

à de muitos outros pescadores da região. Mayer 

é um homem casado e conta com o apoio da sua 

mulher, que possui um emprego formal, para o 

sustento do seu lar. Seus fi lhos já são crescidos, 

já se formaram e já são autossufi cientes.

Antes de obter o apoio do programa MaisPeixe 

Sustentável, João e sua mulher enfrentavam 

diversas difi culdades no seu trabalho diário. 

Várias vezes se deram por afl itos, sem motor ou 

com problemas nos motores que usavam, pelo 

tempo de uso.

“O apoio do MaisPeixe Sustentável trouxe um impacto muito 

positivo e deu-nos, por exemplo, a chance de contratar mais 

pessoal”, afi rma José João Mayer.

Uma vez seleccionado como benefi ciário, foram-

lhe fi nanciados dois motores marítimos de 

pesca, dois colemans, arca frigorífi ca e material 

de pesca.  

Sendo que o programa evita o aumento 

do esforço da pesca o acesso a motores, 

embarcações e artes de pesca é feita por via de 

substituição

Com estes materiais foi possível transformar o 

negócio, aumentar os rendimentos e conseguir 

capital para contratar mais trabalhadores e 

adquirir mais barcos.

Hoje em dia, com o seu negócio a andar e a 

progredir a um ritmo considerável, Mayer é uma 

referência entre os benefi ciários do programa 

pelo sucesso alcançado.

JOSÉ JOÃO MAYER, 52 ANOS 
(ANGOCHE, NAMPULA)
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Quelimane é a maior cidade e capital da 

Província da Zambézia. Dada a sua localização 

geográfi ca, a comercialização pesqueira e a 

pesca são algumas das actividades económicas 

com as quais a população conta para a sua 

subsistência.

Cremilde está nesta actividade já faz algum 

tempo. A jovem mulher de 33 anos é vendedora 

de peixe e camarão e, com a experiência que 

foi ganhando, desenvolveu o seu negócio aos 

poucos como forma de sustentar a família. Foi 

então que, buscando formas de melhorar o seu 

negócio, decidiu candidatar-se ao fi nanciamento 

do MaisPeixe Sustentável, tendo posteriormente 

sido seleccionada.

O apoio do programa surgiu numa época de 

muito sofrimento, tendo chegado, segundo 

ela, como uma benção para si, dando um novo 

ânimo à sua vida e às suas actividades. Ao 

adquirir o congelador, conseguiu aumentar as 

suas vendas consideravelmente. O dinheiro que 

ganhava decidiu aplicar na construção da sua 

própria casa. 

“O aumento das vendas e a construção da minha casa só 

aconteceram graças ao congelador que comprei”, afi rma 

Cremilde José Monte Aburagimo.

Depois de muitos anos, hoje Cremilde agradece 

ao MaisPeixe Sustentável por lhe ter dado a 

oportunidade de reestruturar o seu negócio, 

dando-lhe condições necessárias para melhorar 

sua renda familiar.

CREMILDE JOSÉ MONTE, 33 ANOS 
(QUELIMANE, ZAMBÉZIA)
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O sector privado é de extrema importância 

para o adequado desenvolvimento sustentável 

das áreas pesqueiras, geração de emprego e 

inclusão social.

É ainda um actor fundamental para o apoio 

à execução de políticas públicas, sendo que 

o desenvolvimento de Parcerias Público 

Privadas Comunitárias estratégicas se mostra 

fundamental para o desenvolvimento do sector. 

Perante esta necessidade, o MaisPeixe 

Sustentável buscou apoiar o desenvolvimento 

de negócios locais da cadeia de valor do sector, 

mobilizando recursos com vista a impulsionar o 

desenvolvimento das comunidades e aumento 

da produção e da produtividade.

Este apoio foi direccionado essencialmente a 

micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e 

outras iniciativas e organizações consideradas 

importantes para o desenvolvimento da cadeia 

Estímulo ao Desenvolvimento do Sector Privado 

de valor da pesca e aquacultura, sempre com o 

envolvimento inclusivo das comunidades.

A colaboração entre o sector privado e 

a comunidade gera a transferência de 

conhecimentos técnicos necessários para um 

desenvolvimento participativo e integrado 

da Aquacultura em Moçambique com 

ênfase na cadeia de valor e promoção do 

empreendedorismo. 

A partir destes pressupostos têm sido geradas 

diversas oportunidades, no âmbito do MaisPeixe 

Sustentável, que impulsionam a participação 

dos jovens, em particular das mulheres em 

actividades de formação, estágios profi ssionais 

e troca de conhecimento que, por sua vez, dão 

lugar á criação de empregos. 

Estímulo ao Desenvolvimento do Sector Privado JANELA - 2 EMPRESAS E FUTURO 
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Empresa Aquapesca (Zambézia) 

AquaPesca é uma instituição privada vocacionada 

à produção e processamento de mariscos em 

cativeiro (Aquacultura).  A sua história começa 

em 1994 quando François Grosse, Director da 

empresa Aquapesca, chega a Moçambique, 

dando início ao projecto em 1995 com o 

objectivo de contribuir com a Aquacultura em 

Moçambique em parceria com o governo local. 

A empresa centra a sua actividade na produção 

de camarão em cativeiro para a exportação, 

principalmente para França, Tailândia e Hong 

kong, embora pretenda aumentar as vendas a 

nível local com a inclusão da aquacultura da 

tilápia e ameijoa. 

Aquapesca esteve sempre à procura de parcerias 

para alavancar a sua produção. O MaisPeixe 

apoiou tecnicamente a elaboração do plano de 

negócio que após ser submetido e aprovado 

ao Comitê externo de avaliação, tornou-se na 

primeira empresa fi nanciada pelo programa 

MaisPeixe Sustentável. 

Foi neste âmbito que se assinou em 2020, um 

acordo de fi nanciamento com vista a transferir 

conhecimento técnico para as comunidades 

e promover o empreendedorismo local na 

produção do camarão, amêijoa e tilápia em 

cativeiro.

Neste momento  11  tanques de camarão, 2 

tanques de tilápia e 1 de ameijoa servem 

de suporte para formações de pessoas das 

comunidades, para estágios e formação 

profi ssional. A cada 6 meses conseguem formar 

aproximadamente 80 pessoas onde 20 são 

seleccionados com melhor desempenho para 

mais 6 meses. 

“Com o projecto, foi possível aumentar a produção da 

empresa, algo que teria levado muito mais tempo sem este 

apoio”, afi rma François Gosse

Foi possível formar aproximadamente 200  

estudantes e membros da comunidade, criar 

INCENTIVO À PRODUÇÃO LOCAL
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postos de trabalho fixos. O projecto garante a participação activa das mulheres que demonstraram 

bastante empenho e dedicação, tendo havido espaço para progressos sucessivos no seu papel a nível 

operacional. Aquapesca agradece ao programa MaisPeixe Sustentável, pelo investimento e abre um 

novo periodo de colaborações com o Governo, a comunidade e a academia.
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Instituto Politécnico Mártir Cipriano (Nacuxa, Distrito de Mossuril) 

A implementação do MaisPeixe Sustentável 

em Nacuxa, localizada no Distrito de Mossuril, 

Província de Nampula, realizou-se a partir do 

desenvolvimento de um projecto produtivo e 

comercial, sustentado na formação de jovens 

e no fomento das comunidades vizinhas para a 

produção de tilápia. O projecto é implementado 

em parceria com o Instituto Politécnico Mártir 

Cipriano. 

Com a parceria foi possível ampliar a capacidade 

de ensino e gerar um impacto positivo nas 

comunidades através da inclusão de jovens 

nos programas de ensino técnico. No ano 2019 

o instituto diversificou os seus cursos e, para 

além da agropecuária, passou a contemplar 

temas ligados a aquacultura e turismo.

Com o apoio do MaisPeixe Sustentável foi possível 

envolver jovens em programas de formação em 

Aquacultura, potenciando o empreendedorismo 

inclusivo nas duas comunidades vizinhas.

O programa apoiou na construção, reabilitação  

de tanques e de uma unidade de processamento 

da tilápia. Na sequência disso notou-se um 

crescimento progressivo dos alunos nesta 

matéria sobretudo mulheres, que encontram na 

aquacultura uma actividade prospera e segura.  

O programa oferece oportunidades de emprego 

para aqueles jovens que se destacam, e apoia 

aqueles que querem empreender com um kit 

inicial da aquacultura composto por um fundo 

de maneio abertura de 4 taques e insumos 

produtivos para além do opoio técnico continou. 

Até Junho de 2021 haviam formado 71 jovens e 

criados 5 postos de trabalho permanentes, que 

incluem um técnico especialista em criação de 

tilápia, três professores de aquacultura e um 

gestor do projecto para lidar com questões 

contabilísticas e financeiras.
“O programa viabilizou a reforma e operacionalização 

de tanques onde os estudantes pudessem fazer as 

suas aulas, e aprender mais sobre essa área para 

um dia poderem trabalhar”, destaca José Maria 

APOIANDO O EMPREENDENDORISMO 
E FORMANDO OS JOVENS DO FUTURO
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Marta Uetela, de 25 anos, formada em Engenharia 

Mecânica, teve a ideia de criar a BioMec após ter 

testemunhado o sofrimento de um amigo que 

perdeu os seus membros num acidente de viação. 

Sua empresa recicla resíduos plásticos colectados 

nos oceanos, produzindo próteses ortopédicas de 

alta performace, com o objectivo de massificar o 

acesso a preços razoáveis.

“Muitas pessoas são amputadas, temos muitos acidentes 

e muita gente não tem dinheiro nem possibilidades de ter 

próteses”, afirma Marta.

Seus principais objectivos com esta iniciativa 

incluem: criar melhor acesso á próteses no 

mercado Moçambicano, promover a autoestima 

das pessoas, aumentar a produtividade, e fazer 

com que mais pessoas sem possibilidades 

de ter uma prótese convencional possam ter 

outras alternativas. Após participar e vencer 

num concurso de inovação promovido pelo 

ProAzul, Marta tem agora em vista uma parceria 

com o Programa MaisPeixe Sustentável onde 

será possível ter acesso à matéria-prima, 

redes de pesca de nylon colectadas no mar e 

receber financiamento para a aquisição de 

equipamento como impressoras 3D. A empresa 

trabalha também com garrafas PET recolhidas 

pelas comunidades de forma independente. 

“Uma vez que a nossa matéria prima é quase “mahala” isso 

possibilita ter próteses a preços muito mais económicos 

comparado as outras próteses que usam super plásticos ou 

carbono por exemplo”, frisa Marta.

Estando ainda num período inicial do seu 

projecto, a jovem empreendedora pretende 

tornar os produtos médicos mais eco-amigáveis, 

aproveitando o momento actual para mudar 

a mentalidade das pessoas, oferecendo-lhes 

alternativas mais sustentáveis – algo que vai 

de encontro com os objectivos do programa 

MaisPeixe Sustentável e do MozAzul e também 

com os seus objectivos pessoais.

Marta felicita a iniciativa e agradece imenso 

pela oportunidade que lhe foi dada.

Marta Uetela, fundadora
EMPRESA BIOMEC (MAPUTO, MOÇAMBIQUE)
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Alwyn Kruger chegou a Moçambique há 11 anos, 

tendo fundado a Moçambique Agricultura e 

Aquacultura, MMA, por infl uência do seu fi lho 

que tinha uma paixão por aquacultura e também 

pela sua vontade de ajudar as comunidades. 

A empresa foi criada há cerca de 6 anos, com a 

fi nalidade de fornecer ração e alevinos a preços 

razoáveis.

Antes da passagem do Ciclone Idai, MAA tinha 

varios contratos com o governo e aquacultores 

de pequena escala para vender alevinos e 

ração, mas depois desse evento fi cou tudo 

comprometido, os tanques destruidos e os 

insumos para ração deteriorados. 

Com o MaisPeixe Sustentável apoiou-se a 

construção de 20 tanques de cimento e 24 PVC 

de produção, aumentando sua produção de 

alevinos. 

“A parceria feita com o MaisPeixe Sustentável foi fundamental 

para o aumento da produção”, afi rma Alwyn Kruger.

A história de Filipe Isaac, surge no meio de 

todo este contexto. Ele tornou-se benefi ciário 

indireto do programa MaisPeixe Sustentável por 

trabalhar na empresa MAA. 

“O meu empregador conseguiu ampliar o negócio com o 

apoio do fi nanciamento e, como trabalhadores, todos nós 

nos benefi ciámos com isso”, diz Filipe.

O empreendimento havia sofrido impacto com a 

passagem do Ciclone Idai, mas com este apoio, 

ganhou uma nova robustez, trazendo assim 

benefícios para todos os Colaboradores, que 

tem estado a ampliar os seus conhecimentos 

técnicos, encontrando neste ofício um 

rendimento seguro para si e para a sua família.

Empresa MAA (Moçambique Aquacultura  e Agricultura),
(Beira, Sofala)

APOIANDO EMPRESAS NO REFORÇO 
DA CADEIA DE VALOR  
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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

UM FUTURO AZUL PARA TODOS


