
 

 

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Social 

 

Portucel Moçambique selecciona duas ONG para 

apoiar extensão agrícola nas comunidades 

 

Maputo, Outubro de 2015 – A Portucel Moçambique adjudicou às organizações 

NCBA/CLUSA e à Fundação Micaia a implementação do programa de extensão agrícola 

dentro das áreas de DUAT do projecto florestal da Portucel Moçambique. Este programa 

enquadra-se no Programa de Desenvolvimento Social da empresa. 

A selecção destas duas empresas foi feita após análise de 25 propostas recebidas no 

âmbito de uma consulta pública realizada pela empresa em Julho de 2015. 

Estas duas organizações sem fins-lucrativos irão implementar o programa de extensão 

agrícola delineado pela Portucel Moçambique para a campanha agrícola de 2015/2016, 

por forma a apoiar as comunidades a aumentar a produção e produtividade das suas 

áreas agrícolas.  

A NCBA/CLUSA irá actuar nas áreas de DUAT da Portucel Moçambique na província da 

Zambézia e a Fundação Micaia na província de Manica. 

O Programa de Desenvolvimento Social da Portucel Moçambique (PDSP) tem como 

objectivo principal criar e partilhar valor com as comunidades. Actualmente, o PDSP 

abrange 3.000 famílias nos distritos de Ile, Mulevala, Namorrói, na província da Zambézia, e 

1.000 famílias nos distritos de Sussundega, Barué e Gondola, localizados na província de 

Manica. O Programa será potencialmente expandido para 30.000 famílias nos próximos 2 a 

3 anos.  

As principais intervenções do investimento social estão focalizadas em prol da segurança 

alimentar, criação de valor e um ambiente favorável para o desenvolvimento económico 

local dos distritos alvos. 

 

Sobre a Portucel Moçambique 

A Portucel Moçambique iniciou um programa de investimento para desenvolver um projecto inclusivo 

e integrado de silvicultura em Moçambique. O Governo concedeu à Portucel Moçambique o Direito 

do Uso e Aproveitamento de Terra de mais de 356.000 hectares nas províncias de Manica e da 

Zambézia. Os componentes do projecto incluem plantações florestais, produção de pasta e papel e 

de energia verde. 

A Portucel Moçambique irá investir, durante todo o ciclo do seu projecto, um total de 40 milhões de 

dólares norte-americanos para implementar um programa de desenvolvimento social em larga-escala 

integrado no plano empresarial da Portucel Moçambique nas áreas de silvicultura. 



 

Os impactos positivos desse investimento incluem a geração de 7.000 novos postos de trabalho nas 

áreas concessionadas, o reforço das ligações dos pequenos agricultores ao mercado, a melhoria 

sustentável da alimentação e segurança alimentar para 25 mil famílias, o acesso das mulheres a 

programas de desenvolvimento especializados e a criação de condições favoráveis para o 

aparecimento e crescimento de pequenas e médias empresas nacionais que forneçam bens e 

serviços à Portucel Moçambique. 

www.portucelmocambique.com 

 

Para mais informações contactar, por favor: 

Portucel Moçambique | 21 483 645  

António Jorge | ajm@cunhavaz.com | 84 338 26 71  

José Pedro Luís | jpl@cunhavaz.com | 84 513 14 84 

 


