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Parceiros e Prestadores de Serviços do Programa de Desenvolvimento Social 

 

Portucel Moçambique selecciona seis instituições para 

prestação de serviços de apoio às comunidades 
 

Maputo, 08 de Novembro de 2016 – A Portucel Moçambique seleccionou três ONGs e três 

empresas para, no âmbito do seu Programa de Desenvolvimento Social (PDSP), prestar 

serviços de apoio às comunidades localizadas dentro das áreas de DUAT em que a 

empresa implementa o seu projecto florestal.  

Com o objectivo de apoiar a melhoria da subsistência e segurança alimentar, a execução 

do programa de extensão agrícola de apoio às comunidades abrangidas pelo seu projecto 

florestal foi adjudicada às organizações NCBA/CLUSA, na província da Zambézia, e à 

Fundação Micaia, na província de Manica.  

Para este efeito serão também adquiridos insumos agrícolas para distribuição a 5.949 

famílias nas províncias da Zambézia e de Manica às empresas Morais Comercial e Phoenix. 

Ainda dentro do mesmo objectivo, a ActionAid Moçambique foi seleccionada para prestar 

serviços de consultoria de alfabetização funcional, incluindo a elaboração de um Manual 

Alfabetização em Silvicultura. 

Com o objectivo de melhorar a qualidade de vida das comunidades localizadas nos DUAT 

onde se desenvolve o projecto florestal, o Programa de Desenvolvimento Social adjudicou a 

perfuração e instalação de 20 furos de água com motobomba Afritev à empresa MozÁgua.  

A selecção criteriosa destas seis entidades foi feita após análise de várias propostas 

recebidas no âmbito de um pedido de manifestação de interesse público realizado pela 

empresa em Abril de 2016.  

A Portucel Moçambique definiu critérios de avaliação associados à sua estratégia 

empresarial, assentes na premissa de assegurar uma adequada qualidade de alocação de 

recursos para as comunidades.  

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

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

abrange cerca de 6.000 famílias nas províncias de Zambézia e Manica e é resultado de um 

processo contínuo de consultas às comunidades e parceiros, com destaque para o 

Governo da República de Moçambique, sociedade civil e da Corporação Financeira 

Internacional. 

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

alimentar, criação de valor e qualidade de vida. A implementação do PDSP iniciou-se em 

Junho de 2015. 

 

Para mais informações contactar, por favor: 21 483 645 | pdsp@portucelsoporcel.co.mz  
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