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Campanha 2017-2018 
 

No âmbito do seu Programa de Desenvolvimento Social (PDSP) a Portucel Moçambique 

selecionou duas Organizações para a execução de várias ações visando a melhoria das 

condições de vida das comunidades localizadas dentro das áreas de DUAT em que a 

empresa desenvolve o seu projeto florestal.  

Com o objetivo de apoiar a melhoria da subsistência e segurança alimentar das 

comunidades abrangidas, a execução do programa de extensão agrícola para a 

campanha 2017-2018 foi adjudicada às organizações NCBA/Clusa (em parceria com a IFC - 

Corporação Financeira Internacional), na província da Zambézia, e à iDE, na província de 

Manica.  

Esta adjudicação teve por base uma prévia análise e selecção das manifestações de 

interesse (MDI) recepcionadas (10 para Manica e 7 para a Zambézia), que considerámos 

melhor responder aos nossos objetivos. Assentou em critérios de natureza quantitativa e, 

especialmente, de natureza qualitativa, nomeadamente: experiência, metodologia 

utilizada, recursos humanos aportáveis ao projeto, reputação e localização geográfica dos 

recursos humanos. Estes critérios foram  ponderados numa matriz comparativa que definiu 

um ranking entre os vários proponentes selecionados, que serviu de base para a tomada de 

decisão final. 

O programa de extensão agrícola inclui também a aquisição de insumos a 4 fornecedores, 

selecionados com base numa consulta efectuada ao mercado, para distribuição a 

agregados familiares das Comunidades das províncias da Zambézia e de Manica 

abrangidas pelo PDSP. 

Ainda no âmbito do PDSP foi também adjudicada a perfuração e instalação de 20 furos de 

água tipo Afridev, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das comunidades 

abrangidas pelo nosso projeto florestal. 

O PDSP tem como objectivo principal criar e compartilhar valor com as comunidades 

através do investimento em plantações florestais. Atualmente, 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 na segurança alimentar, 

geração de rendimento e à melhoria da qualidade de vida. A implementação do PDSP 

teve o seu início em Junho de 2015 e os resultados de estudos independentes realizados 

evidenciam a sua relevância para as comunidades. 

A Portucel Moçambique agradece a todos quantos participaram no nosso processo de 

consultas ao mercado.  

 

Maputo, 06 de Novembro de 2017 

http://www.portucelmocambique.com/

