Projeto de Financiamento ao Empreendedorismo Rural

Melhorar os meios de vida e a resiliência de pequenos produtores rurais, empreendedores
agrícolas e outros empreendimentos não agrícolas, através do aumento do acesso a serviços e
produtos financeiros inclusivos e diversos.

O REFP (Projeto de Financiamento ao Empreendedorismo Rural) é um projeto de finanças
rurais financiado pelo FIDA e pelo Governo de Moçambique. Foi concebido para responder
diretamente aos grandes desafios do mundo rural em Moçambique, onde se concentra a maior
parte da população com elevados níveis de pobreza e baixos recursos. Mesmo com um
potencial de crescimento muito elevado na agricultura e pescas, até agora estes sectores têm
baixos níveis de produção, qualidade e recursos obtidos pelas famílias envolvidas. Um dos
fatores que afetam estes níveis de desenvolvimento e rentabilidade é a dificuldade dos
pequenos produtores e empresários em aceder a recursos técnicos e serviços financeiros que
possam permitir o fluxo de financiamento em momentos chave das cadeias de valor para os
produtores que buscam expandir e intensificar as suas atividades. O projeto global abrange 10
províncias e incidirá sobre a população mais pobre para garantir que os serviços financeiros
rurais cheguem às comunidades desfavorecidas e aos grupos financeiramente excluídos. O
Consorcio Oikos e SEPPA, liderado pelo Oikos, foi contratado como Provedor de Serviços para
a implementação do Projeto, para a componente de formação e graduação, na Região Norte,
abrangendo as Províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Serão desenvolvidos serviços
financeiros para produtos agrícolas e de financiamento rural, ao mesmo tempo que será
providenciada formação aos pequenos empresários agrícolas e não agrícolas rurais.

O objetivo é melhorar os meios de vida e a resiliência de pequenos produtores rurais,
empreendedores agrícolas e outros empreendimentos não agrícolas, através do aumento do
acesso a serviços e produtos financeiros inclusivos e diversos.

Resultados esperados no final do projeto:
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» Programa de promoção e graduação de pequenos produtores e empresários rurais
estabelecido:

» Grupo alvo capacitado, com acesso e uso dos serviços financeiros estabelecidos;

» Serviços financeiros rurais estabelecidos;

» Grupos de poupanças e crédito estabelecidos e estimulados;

» Serviços de apoio técnico/coaching estabelecido para pequenos produtores/empresários;

» Estabelecidas ligações entre os beneficiários e as instituições financeiras formais disponíveis.
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