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0 Acrónimos

1- DPA – Direcção Provincial da Agricultura

2- SDAE – Serviços Distritais de Actividades Económicas

3- GoM- Governo de Moçambique

4- PEDSA – Plano Estratégico de desenvolvimento do Sector Agrário

5- PAPA – Plano de Accão para a Produção Alimentar

6- PAEI - Política Agrária e Estratégia de Implementação

7- TNS – Technoserve

8- COPAZA – Cooperativa de Produtores de Alta Zambézia

9- UBS – Unidade de Beneficiação de Semente

10- SBS – Sociedade de Beneficiação de Semente

11- CDR – Campo de Demonstração de Resultados

12- CAADP – Comprehensive Africa Agriculture Development Programme

13- IIAM – Instituto de Investigacao Agraria de Mocambique

14- IITA – Institute of Investigation for Tropoical Agriculture

15- DEL – Desenvolvimento Economico Local

16- CFS – Small Commercial Farmers
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1. Contextualização

O Desenvolvimento Agrário tem sido desde sempre uma prioridade para Moçambique.
Logo após a independência, o desenvolvimento da agricultura centrava‐se na execução
de projectos sem uma abordagem definida para o sector. Mais tarde, em 1998, o
Governo em colaboração com os principais parceiros desenhou o Programa de
Desenvolvimento da Agricultura (PROAGRI I) com o objectivo de melhorar a
coordenação das intervenções públicas na agricultura e orientar os investimentos. O
PROAGRI I teve uma duração de 5 anos e foi revisto em 2005 com a aprovação do
PROAGRI II. Em 2007, com a rápida subida dos preços dos alimentos básicos, o Conselho
de Ministros aprovou a Estratégia da Revolução Verde como resposta à situação criada
pela instabilidade mundial nos preços do petróleo e pela crise económica mundial, que
estava a comprometer os esforços para a redução da fome.

A economia de Moçambique é essencialmente agrária. A agricultura moçambicana é
predominantemente de subsistência, caracterizando‐se por baixos níveis de produção e
de produtividade. Na busca de soluções para este problema, o Governo adoptou a
Estratégia da Revolução de Verde, em 2007.

Em 2010 foi aprovado pelo Conselho de Ministros o Plano Estratégico de
desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA), o PEDSA é um plano que se enquadra nos
instrumentos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Planificação, com uma visão de
médio/longo prazo, assente nas diretrizes nacionais traçadas para a agricultura e nas
prioridades do quadro orientador comum dos países africanos para melhorar o
desempenho do sector agrário ‐ o Programa Integrado para o Desenvolvimento da
Agricultura em África (CAADP).
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A abordagem da implementação do PEDSA assenta na cadeia de valor, pelo que a sua
operacionalização toma em consideração todas as actividades ligadas a: (a) geração e
transferência de tecnologias, provisão de insumos agrários; (b) produção agrária; (c)
actividades de processamento e comercialização que acrescentam valor aos produtos
agrícolas, pecuários, florestais e faunísticos; e (d) gestão sustentável dos recursos
naturais.

A visão do PEDSA assenta na Visão 2025 para Moçambique: Um sector agrário
próspero, competitivo equitativo e sustentável.

Para materializar a visão do sector agrário, o plano estratégico define como objectivo
geral: “Contribuir para a segurança alimentar e a renda dos produtores agrários de
maneira competitiva e sustentável garantindo a equidade social e de género”

O Plano Quinquenal 2010‐2014 harmoniza os esforços no sector introduzindo medidas
para melhorar significativamente o uso e aproveitamento da terra, água e florestas,
tendo como alvo o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. O Plano de
Acção para a Produção de Alimentos (PAPA) que cobre o período 2008‐2011 é
considerado parte do PEDSA para o primeiro quinquénio.

O Plano Quinquenal 2015‐2019 consolida a segurança alimentar e amplia o acesso ao
mercado para a produção nacional. A base operativa do segundo quinquénio será
estabelecida com base nas lições extraídas da implementação do primeiro quinquénio.
À luz deste plano, a acção nas suas prioridades II e III designadamente: ii)

Desenvolvimento do capital humano e social; iii) Promoção do emprego, da
produtividade e competitividade que se insere o Programa Integrado de Combate a
Pobreza através de Desenvolvimento Rural e Capacitação Humana em Moçambique
com enfoque no Distrito de Gurué na Província da Zambézia
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2. Dados do Projecto

Título do Projecto PROJECTO DE MULTIPLICAÇÃO DE SEMENTE PARA EMPODERAMENTO DE
PEQUENOS AGRICULTORES COMERCIAIS

Financiamento REINO DOS PAÍSES BAIXOS – EMBAIXADA EM MAPUTO

PAÍS Moçambique

PARCEIRO
IMPLEMENTADOR DO
PROGRAMA

TECHNOSERVE INC

NOME DA PESSOA QUE
COMPILOU O RELATÓRIO

Rosário Matavele: CONSULTOR

O Consultor recebeu apoio da equipa do Projecto em Quelimane e
Gurué.

PERÍODO AVALIADO Janeiro 2013 – Janeiro 2015: A avaliação decorreu entre 20 de Abril
a 30 de Maio, 2015

Este trabalho da avaliação foi encomendado pela Embaixada dos Países baixos em
Maputo e contrato assinado com a Technoserve INC. As constatações e resultados
apresentados neste relatório não representam necessariamente a posição da
Embaixada doa países baixos nem da Technodserve INC, sendo da inteira
responsabilidade do Consultor.
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3. Objectivo e resultado do projecto

3.1. Objectivo

O objectivo geral do projecto é o aumento de produtividade e lucro de pequenos
agricultores em Moçambique através de estabelecimento de segmento em falta para a
transformação de pequeno para produtor comercial médio que pode desempenhar
papel de provedor de serviços diretamente para os pequenos produtores, criar
condições para o investimento privado que promove a emergência de pequenos
agricultores comerciais como núcleo de crescimento de rede produtivo focalizado para
produtos com alto potencial para mais de 3 milhões de famílias Moçambicanas com
falta de acesso a sementes serviços melhorados.

3.2. Resultados Esperados

 Estabelecimento de pequenos agricultores comerciais
 Demonstrar o benefício do investimento em produtividade
 Melhorar o ambiente propício para a pequenos multiplicadores comerciais de

sementes
 Estabelecer ligações de mercado entre pequenos agricultores comerciais

(multiplicadores de sementes) e compradores formais de sementes e a Extensão
do Governo para a transferência de conhecimentos de outras culturas; e

 Aumento de acesso a crédito para pequenos agricultores comerciais.

4. Localização do projecto

O programa é implementado no distrito de Gurué, província de Zambézia, nas
comunidades de Lioma, Ruace, Tetete, Magige, Mulumbo, assim com alguns produtores
de Malema e Alto Molocue.
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5. Duração do projecto

Início- 01 de novembro 2012
Fim- 31 de Outubro 2015

6. Objectivos, Abordagem e Metodologia da Avaliação Intermédia

6.1. Objectivos

A finalidade da avaliação é examinar o sucesso da abordagem seguida pela Technoserve
para estabelecer a rede de empresários de multiplicação de sementes de soja que pode
se tornar a ponte permanente de semente, produção e distribuição de uma forma
organizada.

As conclusões da avaliação poderão orientar uma possível segunda fase de consolidação
para o sistema de produtores de sementes de soja criado em Gurué e uma possível
réplica do projeto de multiplicação de sementes através de pequenos produtores
comerciais nas províncias de Tete e Manica.

6.2. Abordagem e Metodologia
A abordagem e metodologia usada no trabalho da avaliação consistiram, na primeira
fase na recolha de informação através de fontes secundárias através de leitura de
documentos do programa disponibilizados tais como documento do programa, planos
de actividades, relatórios diversos, assim como revisitar instrumentos orientadores de
planificação estratégica da área de tais como Estratégia de Desenvolvimento Rural,
Plano Estratégico para o desenvolvimento do Sector Agrário, alinhamento de
expectativas com a embaixada e encontro de alinhamento de calendário com a Equipa
da Technoserve em Quelimane.

A segunda fase do trabalho consistiu em entrevistas e sessões de discussão com
entidades envolvidas em Gurué, nomeadamente Governo do Distrito, Bancos e outros
provedores.

A terceira fase o trabalho consistiu em entrevistas e sessões de discussão com os
beneficiários directos do projecto
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Foram também realizadas entrevistas com a Direcção Provincial da Agricultura (via
telefónica), laboratório provincial de semente e a discussão de resultados preliminares
com a equipa da Technoserve em Quelimane.

Na última semana foram realizados encontros de consulta e sucussão com a embaixada
dos Países Baixos, Technoserve em Maputo e Autoridades de Semente (IIAM).

7. Constatações

7.1. Relevância
Os objectivos gerais e específicos, e actividades do Projecto de Multiplicadores de
Semente estão alinhados com as necessidades do país, os desejos dos beneficiários,
assim como as prioridades das políticas do Governo de Moçambique.

Segundo o Plano Estratégico de desenvolvimento se Sector Agrário nos capítulos 1.1 e
1.2 A Constituição da República de Moçambique define a agricultura como a base de
desenvolvimento do País. O País tem uma população de 21,8 milhões de habitantes com
uma taxa de crescimento anual de 2,3%, e a maioria da população depende da
agricultura como fonte de sobrevivência (70% no último censo). A agricultura é
dominada pelo sector familiar com 3,7 milhões de pequenas explorações com uma área
média de 1,1 ha/família. (TIA 2008).

A agricultura tem também um papel essencial na segurança alimentar e nutricional.
Para a maioria das pessoas no meio rural a agricultura é a sua principal fonte de
alimentos e de rendimento. Sendo a produção agrícola doméstica altamente variável,
com uma fraca comercialização de alimentos básicos, e havendo restrições na
disponibilidade de divisas para satisfazer as necessidades alimentares por meio de
importações, o aumento e a estabilização da produção doméstica é essencial para se
atingir segurança alimentar e nutricional. Contudo, é importante salientar que embora a
agricultura contribua para uma melhor segurança alimentar e nutricional, é necessário
que haja disponibilidade de insumos e serviços especialmente o fornecimento de
semente melhorada com alguma qualidade que garante o aumento de produção e de
produtividade.

A Política Agrária e Estratégia de Implementação (PAEI) do Governo de Moçambique
promulgada em 1996, está ainda vigente. Constitui declaração da PAEI: “Desenvolver a
actividades agrária com vista a alcançar a segurança alimentar, através da produção

User
Highlight

User
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diversificada de produtos para o consumo, fornecimento à indústria nacional e para a
exportação, tendo como base a utilização sustentável dos recursos naturais e a garantia
da equidade social”. A PAEI enquadra a actividades agrária nos objectivos de
desenvolvimento económico de Moçambique em 4 áreas principais visando: 1)
segurança alimentar; 2) desenvolvimento económico sustentável; 3) redução das taxas
de desemprego; e 4) redução dos níveis de pobreza absoluta.
Assim os objectivos do projecto SCF enquadram se na A visão do Plano Estratégico do
Sector Agrário (PEDSA ) que define como objectivo geral: “Contribuir para a segurança
alimentar e a renda dos produtores agrários de maneira competitiva e sustentável
garantindo a equidade social e de género”.

As intervenções do programa no campo de transmissão de técnicas melhoradas de
produção agrícola através de introdução de sistemas montagem de campos de
demonstração de resultados (demoplots ) são actividades que corporizam as acções de
apoio ao desenvolvimento sustentável. O estabelecimento de grupos solidários e
associações de produtores assim como o estabelecimento de fundo de semente, acesso
a financiamento de parte do custo do equipamento e a criação de uma cooperativa que
congrega os pequenos agricultores comerciais são ferramentas usadas pelo projecto
para garantir por um lado a apropriação das acções realizadas pelo projecto assim como
o estabelecimento de embrião de institucionalização das actividades levadas a cabo.

A capacitação de pequenos agricultores comerciais como promotores agrícolas tanto na
área de preparação da terra como no fornecimento de insumos (sementes e inoculante)
garante a manutenção local do conhecimento que o programa leva para a comunidade.

O Governo Provincial e o Distrito não introduziram nos seus planos Estratégico a
componente DEL – Desenvolvimento Economico Local que consiste em avaliações
específicas de vectores e cadeias de valor prioritárias a nível de cada distrito de modo a
facilitar e orientar as intervenções tanto do Governo como as organizações não-
governamentais que apoiam no desenvolvimento da economia local.

O desenho do projecto de multiplicadores de sementes incorporou a partida um
programa de Desenvolvimento Rural e Capacitação Humana provendo o grupo alvo com
a transferência de tecnologia, equipamento, desenvolvimento empresarial e accão
colectiva.
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O projecto teve em conta uma cultura como ‘’Economic Driver’’  (soja) como cadeias de
valor prioritárias a nível dos beneficiários e outras culturas como elementos de redução
de risco.

7.2. Eficácia
O PROJECTO produziu resultados, tanto na criação de pequenos agricultores comerciais
(SCF) como empreendedores de agro-negócios (promotores de produção), mecanização,
assim como no desenvolvimento de accão colectiva (criação da COPEZA).

No período decorrido (2,5 anos), o projecto gerou resultados visíveis e a possibilidade de
alcançar os resultados previstos (35 produtores) no período que resta até ao final do
programa e maior.
A meta definida para o indicador p/ medir o impacto são medíveis (quantificáveis).

Resultado 1: Estabelecer um ’’pool’’ de pequenos agricultores comerciais com
competências e ferramentas para melhorar a competitividade da produção local
de soja;

De acordo com o documento de projecto o número beneficiário directo seria de 50
pequenos agricultores comerciais dos quais 40 totalmente equipados e pelo menos 10
preparados para adaptar o modelo.

Segundo informações aferidas junto a Techniserve e confirmadas pela Embaixada do
Reino dos Países Baixa, durante o primeiro ano de implementação do projecto houve
necessidade de rever o número de beneficiários directos para 35 devido a conjuntura
diversa, por um lado devido a depreciação de dollares face ao Metical e outro lado
devido aos efeitos de cheias ocorridas na zona da implementação do projecto e que
influenciou no aumento de custo em relação ao previamente programado.

Comunicações entre a TNS e a Embaixada foram encetadas de modo a fixar um novo
objectivo, assim foi concordado o número de 35 pequenos produtores comerciais dos
quais 33 já estabelecidos, com o papel promotores locais (fomento) de produção
orientado para o mercado.
Envolvimento de cerca de 35 produtores apoiados por cada beneficiário directo do
projecto
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Tabela de lista de beneficiários de CAPEX (fonte: relatório da TNS)

NOME TIPO LOCAL

CA
PE

X
–

En
tr

eg
ue

1 SERGIO ALBINO ALVES I Tetete
2 ARMANDO CATXAVA I Lioma
3 DAMIÃO CAIXÃO I A.Molocue
4 ERNESTO ELIAS I Ruace
5 FABIÃO DO ROSÁRIO I A.Molocue

6 ÂNGELO FONSECA I Malema
7 ARLINDO ALEXANDRE I A.Serra
8 MÁRIO RUI VIEIRA I A.Serra
9 JORGE SARAIVA I Lioma

10 RAMOS MUITXIQUINHA II Magige

11 FERNANDO MALIANGO I Ruace/Gurué
12 GENÉSIO DOUGLAS I Ruace
13 HORÁCIO C. SIPIRE (filho) I Magige

14 RAMOS MUITXIQUINHA I Magige/Gurué
15 RAIMUNDO SARAIVA I Tetete/Gurué
16 ESTEVÃO CANHAMA I Lioma/Gurué
17 JOIA ALBERTO MUCHENGUETE I Niuce/Gurué
18 ALBERTO  QUENTE I Ruace/Gurué
19 BELMIRO PEREIRA VAZ I Murrimo /Gurué
20 MARTINHO  WIRIAMO I Tetete/Gurué

Ap
ro

va
do

 p
/B

an
co 21 Victorino Maurício Mugaua I Molumbo

22 Pedro Simogo I Aldeia da Serra/Gurué
23 Helder Pereira Vaz I Tetete/Gurué
24 Jone Catoma Potoro (filho) I Lioma/Gurué
25 Armando Paulo Cristóvão I Ninturro/Gurué
26 Domingos Bitone I Murrimo/Gurué

O
k 27 Rui Santos Bastos II Malema/Ribaué
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Resultado 2: Demonstrar o benefício do investimento em tecnologia de produção,
produtividade e serviços para os pequenos agricultores comerciais / multiplicadora
semente.

(Impacto dos equipamentos de mecanização e irrigação adquiridos na produção de
sementes)

Mecanização, sistema de rega, estabelecimento de CDR, realização de dias de campo,
acompanhamento da aplicação da carta tecnológica, capacitação na utilização e gestão
do equipamento e sistema de rega, manuseio de produção pós-colheita, são elementos
visíveis no campo
(Exemplos de sistema de transferência de tecnologia, aplicação de carta tecnológica e
gestão de equipamento serão demonstrado no relatório)

CDR implantados em cada farma do produtor (fonte TNS)

AREA BRUTA = 5 418 m2 (86 m x 63 m) AREA UTIL = 4 800 m2 (600 m2 x 8 plots)
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Legenda dos talhões com as técnicas recomendadas:

T1A - Semente Melhorada TGx 1835-10E (Testemunha)

T2A - Semente Melhorada TGx 1835-10E + Inoculante turfoso

T3A - Semente Melhorada TGx 1835 – 10E + Adubo 12:24:12

T4A - Semente Melhorada TGx 1835 – 10E + Inoculante turfoso + Adubo 12:24:12

Legenda dos talhões com as técnicas tradicionais:

T1B - Auto semente (Testemunha)

T2B - Auto semente + Inoculante turfoso

T3B - Auto semente  + Adubo 12:24:12

T4B – Auto semente + Inoculante turfoso + Adubo 12:24:12

(Foto TNS)
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SEMENTE DE SOJA PRODUZIDA E PROCESSADA EM 2013/14 (fonte TNS)

NOMES

VARIEDADE

AREAS  (HA) PRODUCAO de CAMPO PRODUCAO. PROCESSADA

APROVADA
S

REND
(T/ha)

PRODUCAO
(KG)

REND
((T/ha)

PROD (KG)

SERGIO ALVES WIMA 15 1.88 28 319 1.75 26 329

WAMINA 3 1.5 4 090 1.22 3 668

A. CATXAVA TGx 1835-10E 10 1.62 16 221 1.53 15 341

SANTA 4 1.81 7 254 1.75 7 014

D. CAIXAO SAFARI 6 1.512 9 073 1.402 8 415

SANTA 4 0.875 3 500 0.805 3 222

E. ELIAS SANTA 12 0.99 11 968 0.95 11 415

MARIO VEIRA SANTA 5 1.4 7 170 1.38 6 900

TGx 1835-10E 5 1.47 7 365 1.37 6 875

F. ROSARIO SANTA 10 1.2 12 206 1.16 11 614

A. ALEXANDRE TGx 1835-10E 10 0.7 15 189 1.38 13 876

J. SARAIVA TGx 1835-10E 10 1.35 13 551 1.29 12 921

G. DOUGLAS TGx 1835-10E 6 1.06 6 365 1.022 6 135

R. MUTXIQUI SERENADE 5 1.242 6 213 1 053 5 265

F. MALIANGO WIMA 5 1.23 6 158 1 130 5 650

E. INCHOLE ZAMBOANE 5 1 323 6 619 1 218 6 092

JOSE ISAIAS
(EXTRA)

SAFARI 5 0.925 4 627 0-885 4 426

TOTAL 135.4 165 888 155 158

 155 158 kg semente processada
 165 888 kg semente não processada
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Habilidades de Gestão e de gestão Financeira dos Pequenos Agricultores Comerciais
(SCFs)
Os beneficiários do projecto participaram em sessões de capacitação de processos
produtivos facilitados pela TNS, é de ressaltar que a maior parte ou quase todos os
beneficiários do projecto tem alguma experiência de gestão de processos de produção
através de envolvimento destes em outros programas anteriores.

No âmbito deste projecto os agricultores são preparados para gerir parcelas
relativamente grandes comparativamente com o habitual.

Em relação a gestão financeira a capacidade ainda é bastante limitada, a TNS tem
estado a capacita-los em processos de planificação de produção, particularmente na
componente de cálculo de custo de produção e providenciando instrumentos de
planificação, contudo pode se classificar como evolutivo pois, o cumprimento dos
prazos de pagamento das letras do equipamento no banco revela a capacidade de
poupança que existe nos beneficiários de CAPEX e a qualidade de planos elaborados por
estes é tecnicamente aceitável.

Habilidades técnicas de SCFs para lidar com equipamentos de CAPEX

Os pequenos agricultores comercias beneficiários de CAPEX são submetidos a
capacitação da utilização do equipamento incluindo alguns trabalhadores do
beneficiário.

Os fornecedores do equipamento são responsáveis pela capacitação da utilização do
equipamento no acto de entrega e acompanhamento nos primeiros dias de utilização.
Para além de capacitação na utilização, os fornecedores assinam um contrato de
prestação de serviços de manutenção e uma garantia sobre defeitos do fabrico do
equipamento.
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Resultado 3: Melhorar o ambiente propício para o desenvolvimento de pequenos
agricultores comerciais/ multiplicadores de sementes
Durante o trabalho no campo foi visível a existência de uma comunicação saudável a
todos os níveis, a nível do Governo Distrital e Provincial sobre os objectivos e resultados
do projecto. O Administrador Distrital é parte integrante no processo de legalização das
actividades dos pequenos produtores, sendo este a figura que atribui o DUAT ao SCF
para posterior acesso ao financiamento para o CAPEX.

A legalização de operações de cada produtor envolvido no projecto e a facilitação da
criação da unidade da accão colectiva (COPAZA) são dados visíveis na eficácia ambiental
das actividades do projecto, pois só através destas figuras de pessoas jurídicas
constituídos poderão aceder a outros apoios. O Administrador demonstrou-se aberto
para caso seja necessário apoiar a COPAZA no financiamento de actividades de
campanha agrícola através de fundo especial no quadro dos 7 Milhões.
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Ligação de SCFs com s instituições de investigação agraria, instituições de certificação de
sementes Escolas agrarias, provedores de serviços de extensão agraria, etc.

A Technoserve estabeleceu no âmbito do Projecto de Multiplicação de Semente parceria com
ITA para a aquisição e multiplicação de semente básica e teste de adaptabilidade de variedades
de soja a nível do Distrito de Gurué, esta parceria inclui para alem de provisão pela ITA de
material básica mas também a participação nas acções de formação dos beneficiários,
assistência nos campos de demonstração de resultados (demoplosts)  e nos dias de campo.

A relação com instituições de certificação se semente foi iniciada com a inscrição de alguns
beneficiários na plataforma nacional de semente e no estabelecimento de contactos iniciais com
o laboratório provincial de semente (Namacura), a relação com o laboratório visa a certificação
de semente produzida pelos multiplicadores de semente de soja apoiados no âmbito do
projecto. Esta actividade ainda não foi plenamente realizada segundo a TNS por duas razies, o
valor relativamente revelado para o processo de certificação de semente e por outro lado o
mercado de semente local ainda é suficientemente grande para os níveis de produção actual de
semente.

No tocante a ligação com instituições de ensino no ramo agrário a TNS usando a experiencia dos
programas implementados anteriormente como o caso do programa financiado pela Fundação
Melinda e Bill gates que atribuiu bolsas a 14 estudantes filhos de agricultores, estabeleceu
parceria com Instituto Agrário de Mocuba e providenciou bolsas de estudo para filhos de alguns
beneficiários do programa, estando neste momento a frequentar nível medio de curso agro
pecuário 3 estudantes bolseiros no total de 8 abrangidos, 4 não admitiram durante os exames e
1 conseguiu entrar na universidade estando neste momento frequentar curso superior.

Em relação a provedores de serviços de extensão agraria, ainda prevalece a necessidade de
melhoramento de ligação entre a COPAZA e a extensão do SDAE, contudo já foi estabelecida
uma relação com a extensão da Agrifocus que assiste os agricultores na provisão e capacitação
no processo aplicação de agroquímicos e fertilizantes, participando nas acções de formação
destes e nos dias de campo.
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Resultado 4: Estabelecer vínculos de mercado entre SCF/ multiplicadores de semente,
compradores formais de semente e extensão agraria do governo para transferência de
aprendizagens replicáveis a outras culturas.

(A logração de SFCs aos mercados de fornecimento e comercialização (inputs/outputs)
A existência de empresas que actuam no ramo de agro-negócio a nível local com
operações na produção e comercialização representa uma oportunidade de mercado
para COPAZA, actuam a nível da zona da alta Zambézia empresas como Cargil, Rei do
Agro, Hoyo Hoyo, Alf Química, Agro Moz e Pannar.

O processo o estabelecimento de Unidade de Beneficiação de Semente irá melhorar a
intermediação de comercialização particularmente da semente assim como aferir o
cunho institucional as operações dos pequenos produtores comerciais membros da
COPAZA.

O processo de construção da sede da Sociedade de Beneficiação de Semente (SBS) que
dará o corpo a UBS é neste momento a actividade mais atrasada do projecto, segundo as
informações da TNS a construção desta infraestrutura deverá iniciar em Agosto e o
equipamento já foi encomendado no Brazil.

O estabelecimento de relação técnica entre o projecto e a extensão do governo distrital
para assistência técnica a outras culturas e transferência de conhecimento para possível
replica continua sendo uma accão por melhorar, contudo os pequenos agricultores
comerciais envolvidos no projecto desempenham o papel de divulgação e ou
capacitação aos produtores assistidos por eles (provisão de serviços de lavoura,
gradagem, sementeira e venda de sementes e inoculante).

Estes produtores seguem o mesmo calendário agrícola seguido pelo pequeno agricultor
comercial, participando também na montagem de campo demoplots e nos dias de
campo tanto no período de produção como na altura de colheita para a demostração de
resultados da aplicação da carta tecnológica.
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(Foto TNS)

Resultado 5: Maior acesso ao crédito para os pequenos agricultores comerciais
multiplicadores de sementes e serviços de melhoria de produtividade.

(Ligação de SCF com instituições financeiras e provedores de serviços de crédito)

Estabelecidas parcerias entre os pequenos produtores comerciais e bancos comerciais a
nível dos distritos de Gurué, empresas fornecedoras de insumos agrícolas (agrifocus),
empresas de fornecimento e manutenção de equipamento (entreposto comercial e
barlows);

O fundo rotativo de semente permite a capitalização dos pequenos agricultores
comerciais assim como o acesso a semente e inoculante pelos produtores assistidos por
estes, pois cada agricultor comercial na planificação de produção inclui as áreas dos
produtores por si assistidos incluindo provisão de insumos.

Contudo a questão de recursos financeiros para campanha agrícola foi ressaltado pelos
agricultores como sendo um dos segmentos em falta na cadeia de serviços de apoio ao
trabalho dos pequenos agricultores comerciais.
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O estabelecido sociedade comercial entre a COPAZA e Txopela designada Sociedade de
Beneficiação (SBS) de semente é uma abordagem inovativa que vem conferir maior
possibilidade de sustentabilidade de actividades levadas a cabo pelo projecto.
A SBS poderá no futuro prestar serviços ao pequenos produtores comerciais que hoje
são prestado pela Techniserve, por outro lado a inclusão de Txopela Investiments SA
poderá aumentar a possibilidade de accão orientada para o mercado dos pequenos
produtores comerciais.

7.3. Eficiência
Adequação dos arranjos institucionais

O arranjo institucional do projecto é adequados para uma da implementação eficaz e
eficiente. A existência de uma Unidade de Implementação/ Coordenação do Projecto
com o mandato, capacidade e pessoal totalmente dedicada à coordenação, gestão e
implementação das intervenções do projecto e importante para o sucesso.

A constituição da COPAZA representa um modelo institucional que poderá providenciar
alguns dos serviços prestados pela TNS (a medio/longo prazos) neste momento.

A criação de SBS vem conferir ainda mais o fortalecimento institucional necessário para
a eficiência das actividades do projecto.

Coordenação com actores relevantes (DPA, Governo Distrital e beneficiários)

O nível de coordenação é considerado por todos actores como bastante saudável, a
articulação entre o projecto e as instituições do Estado na complementaridade de acções
é um dos pontos mais positivo ressaltado pelos actores, o alinhamento das acções do
programa com os instrumentos de planificação do sector agrário é visível e a circulação
de informação é evidente.

Contudo ainda há necessidade de envolvimento de técnicos (extensionistas) do SDAE na
assistência técnica aos pequenos agricultores comerciais particularmente aos produtores
assistidos por estes.
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A propriedade actual e futuro do equipamento CAPEX

A propriedade de equipamento dos produtores (CAPEX) constitui o maior desafio do
projecto, até o momento o cumprimento de contratos pelos produtores está a 100%, de
acordo com o gerente do BIM o acompanhamento dos mutuários é um desafio, contudo o
banco irá tratar caso a caso no relacionamento com os clientes (mutuários).

Neste momento todos o equipamento é propriedade do banco apesar da sus
participação ser de 40% do custo total, caso no futuro verifica se o problema de falta de
cumprimento de contatos de financiamento a prioridade do banco vai ser a
renegociação com o mutuário antes de qualquer medida extrema só em caso de
esgotadas todas as formas de resolução é que o banco poderá recorrer a penhora e
venda a asta publica do equipamento.

Caso não haja outra fase do programa a TNS deverá identificar uma terceira instituição
para substitui-la no MOU assinado com o banco para o financiamento do equipamento
de modo que esta instituição poderá garantir a devolução para a Embaixada do reino dos
Países baixos a percentagem (residual) do equipamento executado ou buscar outra
solução para a aplicação do investimento.

O crédito de CAPEX com os Bancos Comerciais (BCI e BIM) é de 5 anos, está abordagem
é bastante inovador e também nova para todos os envolvidos, tanto para a TNS assim
como para os bancos, no entanto a experiencia ate agrora é encorajador pecando pelo
tempo de vida do projecto para garantir o acompanhamento apropriando aos pequenos
agricultores.

A COPAZA no seu papel de aglutinador dos pequenos agricultor comercial pode e deve
assumir o papel de facilitação e de sensibilização dos seus membros mutuários dos
Bancos Comerciais a cumprirem com os contratos assinados. Para isso a TNS/Embaixada
da Holanda deve elaborar rapidamente uma estratégia de saída garantido por um
período determinado uma assistência técnica a COPAZA de modo a garantir que o
trabalho realizado ate agora não perca com o termino do período da implementação do
projecto.
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Viabilidade e a solidez do processo de aquisição da unidade de processamento de
sementes (UBS)

O processo de procurement para aquisição do equipamento da UBS resultou de uma
visita realizada ao Brasil pelos membros da equipa da implementação do projecto (TNS).
Durante a visita na região de Paraná estabeleceram contactos com varias empresas
especializadas na manufactura de equipamento de processamento conservação de
semente e grão.

Segundo relatório de Julho 2014 houve vários contactos com as empresas
nomeadamente ROTASILOS, COOL SEED, SILOMAX através de intermediação de um
consultor e que culminou com a seleccao dos fornecedores do equipamento (ROTASILOS
E COOL SEED)

Portanto o processo de licitação foi de forma dirigida e particularmente para o mercado
Brasileiro, de acordo com as informações a este respeito a escoalha do mercado
brasileiro para o fornecimento do equipamento deveu se a similaridade de condições e
desafios vistos durante a visita e que o equipamento utilizado poderia responder a altura
das necessidades dos produtores membros da COPAZA e o mercado de semente
nacional.

O processo de importação do equipamento ainda não está concluída pois o
equipamento ainda não foi entregue a COPAZA

A propriedade actual de infraestrutura e equipamento da UBS

A infraestrutura e equipamento da UBS são os activos que compõe a SBS, sendo a
construção dos edifícios da sede da SBS da responsabilidade financeira da Txopela
Investiments SA, e o equipamento da responsabilidade financeira do projecto de
multiplicadores de semente que reverter-se-á a favor da COPAZA constituindo assim o
seu activo de participação na sociedade.
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O processo de constituição da SBS ainda não está concluída assim como o processo de
aquisição de equipamento e construção de edifícios da sede da SBS ainda não. Contudo
está já prepara uma minuta de acordo adicional aa constituição da sociedade que
deverá ser assinado pelos sócios da SBS dando garantias da propriedade ate um
mínimo de 20% a qualquer um dos sócios mesmo com a possibilidade de aumento de
investimento

Estabilidade de COPAZA como acionistas USB

A COPAZA esta assegurada a sua comparticipação na sociedade da UBS através do valor
de equipamento a ser instalado na empresa correspondente a 20% do investimento a
ser realizado na SBS.

A manutenção da percentagem da cota está assegurada por um memorando tripartido
assinado pela TNS, Txopela e COPAZA dando garantias as partes que nenhuma das partes
poderá perder a participação mínima de 20% de participação da sociedade mesmo com
possíveis aumentos de capital.

Critérios utilizados para selecionar Txopela Investiment SA como acionista USB

A seleccao da Txopela investimento resultou de um processo que levou mais de 1 ano
para a sua concussão com a assinatura de memorando tripartido (Txopela Invstiment
SA, COPAZA e Technoserve INC (Moçambique).

De acordo com o relatório de Julho 2014 a TNS havia já estabelecido contactos com
varias empresas com presença na região da Alta Zambézia que culminou com início da
negociação com AGRIMOZ para o estabelecimento da parceria com a COPAZA convista a
criação da SBS.

Ao longo do processo a AGRIMOZ mostrou se indisponível para continuar com o negócio
finando apenas o Txopela Investment SA única empresa interessada em estabelecer a
Joint Venture com a COPAZA.
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No geral o processo de identificação de parceiro para a Jont Venture com a COPAZA no
estabelecimento de UBS foi em Head-Hunting process, segundo as informações
fornecidas pela TNS havia pouca oferta o efeito.

7.4. Sustentabilidade e Impacto
A transferência de tecnologia a nível pequenos agricultores comerciais abrangidas no
distrito de Gurué constitui elemento que garante a sustentabilidade de actividades do
projecto, a componente de capacitação de pequenos agricultores comerciais como
promotores locais (fomento) propicia o aumento de alcance de maior cobertura do
projecto.
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AGRICULTOR/SCF

SERGIO ALVES (MUCHENGUETE)

Local: Mutequelesse/Lioma

Área do DUAT: 100 ha.

Equipamento: recebeu equipamento completo a 12 Setembro 2013.

Áreas cultivadas nas ultimas 3 campanhas:

Campanha 12/13 = 21,5 ha

Campanha 13/14 = 32 ha

Campanha 14/15 = 38 ha

Campanha 15/16 (expectativa) = 47 ha (produção própria) + 160 ha
(aluguer)

MECANIZACAO 2014/15:

1. Produção própria: 105 ha (L = 35 + G = 35 + S = 35);
2. Prestacao de serviços: 142 ha (L = 82 + G = 60 + S = 0);

MECANIZACAO 2013/14:

1. Produção própria: 90 há (L = 30 + G = 30 + S = 30);
2. Prestacao de serviços: 176 há (L = 96 + G = 80 há + S = 0);

FOMENTO (VENDAS): Semente de soja = 10 000 kg + inoculante = 20 kg;
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Os resultados visíveis de aumento de área de produção (ha), produtividade, e aplicação
de carta tecnológica são elementos de garantias de geração de impacto positivo do
projecto.

Desenvolvimento Institucional da Cooperativa dos produtores de sementes (COPAZA)

A COPAZA – Cooperativa de Produtores da Alta Zambézia é um dos elementos
inovadores do Projecto de Multiplicadores de Semente. O processo da sua criação é
promovido a medida em que os beneficiários da CAPEX vão se habilitando para ter
acesso ao equipamento. Neste momento cerca de 22 pequenos agricultores comercias
são formalmente membros da COPAZA.

O processo de registo da COPAZA foi concluído, já foram eleitos os órgãos de direcção da
cooperativa e as reuniões são realizadas ordinariamente de acordo com o plano de
reuniões elaborado. Portanto a COPAZA está em pleno funcionamento.

O processo do desenvolvimento institucional ainda é um desafio muito grande pois
apesar de quase todos os membros entrevistados terem afirmado que conhecem os
seus deveres e obrigações para o fortalecimento da COPAZA nomeadamente pagamento
de cotas e joias de membros nenhum membro ainda efectuou o pagamento.

O desenvolvimento institucional de um empreendimento social como cooperativa passa
pelo assumir das responsabilidades comuns por parte dos membros sócios do
empreendimento, assim é urgente que os membros da COPAZA assumam estas
responsabilidades individuais em relação ao empreendimento de modo a poderem
valorizar o investimento da SBS que a COPAZA é o beneficiário.

O outro aspecto a ressaltar e a necessidade de incluir nos planos futuro da COPAZA a
contratação de assistência técnica cujos custos deverão ser pagos pelos membros sócios
COPAZA e os técnicos deverão providenciar a assistência técnica aos membros tanto na
área de produção mas sobretudo na área de planificação (desenho de plano de
produção intermediação comercial tanto na aquisição de insumos como na
comercialização da produção).
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Postos de emprego actuais e o potencial
Os pequenos agricultores comerciais beneficiários de CAPEX tem em media 6
trabalhadores permanentes, durante o período de pico particularmente no período de
sacha e colheira contratam entre 40 a 60 trabalhadores sazonais para trabalhos
intensivos.

Os pequenos agricultores apoiados pelos agricultores comerciais também tem pelo
menos 1 trabalhador permanente, e durante o período de trabalhos intensivos
contratam até 6 trabalhadores sazonais.
Assim em média os beneficiários de CAPEX criaram 200 postos de emprego permanente
e cerca de 1650 sazonais.

Com o aumento de áreas de produção e áreas irrigadas os postos de trabalho poderão
aumentar em 2016 em media de 50% passando de 200 para 300 permanentes e sazonais
de 1650 para 2750.

Equilíbrio de género.

Em relação ao aspecto de género de forma directa aos beneficiários de CAPEX não se
verificou nenhum caso de beneficiário de sexo feminino, contudo quase todos os
produtores trabalham com as suas famílias nos empreendimentos, em relação aos
pequenos produtores apoiados pelos produtores comerciais não foi possível aferir o
nível da participação da mulher, mas no computo geral a situação dos produtores
comerciais considera-se que e generalizada envolvendo a família nos empreendimentos
apesar do rosto masculino que aparece em primeiro lugar nos contactos.

Este factor deveu-se a falta de clarificação da estratégia de inclusão no documento do
projecto e também durante a implementação não houve uma reflexão para uma
estratégia alternativa para a inclusão, como se sabe a comparticipação dos pequenos
agricultores comerciais ao financiamento é de 10% o que corresponde a +/- MZM
150,000.00, um valor relativamente elevado para a mulher rural.
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Durante a visita ao campo verificamos o envolvimento das esposas e filhos dos
beneficiários do projecto particularmente nos processos de comercialização mas não
pode se afirmar até que ponto a participação destes é plena no que toa aos rendimentos
dos empreendimentos familiares.

Sustentabilidade financeira dos produtores comerciais multiplicadores de semente
A produção de soja é um negócio bastante lucrativa para o nível de rentabilidade do
sector agrário em Moçambique.

De acordo com a tabela a baixo e com a variação dos preços durante o período de
comercialização o valor de luro por hectare pode atingir ate 15,370 mzm

7.5. Rentabilização de CAPEX e geração a de renda alternativa

Ligação entre SCFs e pequenos agricultores

Os pequenos agricultores comerciais (SCF) beneficiários de equipamento prestam
serviços cada um para a cerca de 35 pequenos agricultores na zona onde eles vivem, a
área média de cada pequeno agricultor comercial é de 60ha e a área de cada pequeno
produtor apoiado e de 4ha, assim cada produtor beneficiário de capex poderá apoiar a
lavora de cerca de 200ha por campanha.

Descricao Despesa/ha 10,130

Preço de venda (Met/Kg) 13.00 15.00 17.00

Rendimento (Kg/ha) 1,500 1,500 1,500

Receita (Met/ha) 19,500 22,500 25,500

Resultado Liquido (Met/ha) 9,370 12,370 15,370
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Tabela de plano de produção de 2015/1016
Produtores área

/há
Produção

/ha/kg
Produção

total
Nr de

beneficiário
de CAPEX

Plano de área
para

2015/2016

Projeção de
produtividade/kg

Toneladas
(semente

e grão)

1+35 200 1500 300,000.00 35 7,000.00 10,500,000.00 10,500.00

Para além de prestar serviços para a comunidade, alguns beneficiários de CAPEX como
medida para rentabilizar o equipamento e reduzir o risco com o banco prestam serviços
a outras empresas tais como Portucel e outros.

7.6. Sistema de regadio

De entre os beneficiários de CAPEX 11 pequenos produtores tem as suas áreas de
produção junto a fontes permanentes de água o criando condições para a montagem de
sistema de regadio usando um esquema simples menos oneroso mas bastante rentável.

As áreas irrigadas várias entre 10 a 20ha por pequeno agricultor comercial beneficiário,
as áreas irrigadas produzem hortícolas e leguminosas que ajudam na geração de
receitas no período morto.
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7.7. Desafios
Produtores que receberam equipamento e os que ainda vão receber antes do final do
projecto, constitui um desafio do projecto na provisão de serviços de capacitação básica
(transferência de tecnológica e de gestão de equipamento). (tabela de calendário de
recepcao de equipamento demostra quando e que os beneficiários receberam o
equipamento)

Tabela de calendário de recepção de CAPEX

1a.Fase - 5 SCFs (camp.12/13) -Jan a 12.Set.2013

NOME TIPO LOCAL

CA
PE

X
–

En
tr

eg
ue

1 SERGIO ALBINO ALVES I Tetete
2 ARMANDO CATXAVA I Lioma
3 DAMIÃO CAIXÃO I A.Molocue
4 ERNESTO ELIAS I Ruace
5 FABIÃO DO ROSÁRIO I A.Molocue

CA
PE

X
–

En
tr

eg
ue 2a.Fase - 4 SCFs (mid.camp.13/14) - Fev a 23.Jun.14

6 ÂNGELO FONSECA I Malema
7 ARLINDO ALEXANDRE I A.Serra
8 MÁRIO RUI VIEIRA I A.Serra
9 JORGE SARAIVA I Lioma

10-B RAMOS MUITXIQUINHA II Magige

CA
PE

X
–

En
tr

eg
ue

3a. Fase - 3 SCFs (fim camp.13/14) - Junh a 22.Out.14

11 FERNANDO MALIANGO I Ruace/Gurué
12 GENÉSIO DOUGLAS I Ruace
13 HORÁCIO C. SIPIRE (filho) I Magige

CA
PE

X
–

En
tr

eg
ue 4ª Fase - 7 (4+3) SCFs (inic.cr.14/15) - Ago a 10. Dez.14 + 8.June.15

10 RAMOS MUITXIQUINHA I Magige/Gurué
14 RAIMUNDO SARAIVA I Tetete/Gurué
15 ESTEVÃO CANHAMA I Lioma/Gurué
16 JOIA ALBERTO MUCHENGUETE I Niuce/Gurué
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17 ALBERTO  QUENTE I Ruace/Gurué
18 BELMIRO PEREIRA VAZ I Murrimo /Gurué
19 MARTINHO  WIRIAMO I Tetete/Gurué

5ª.Fase:  16 (7+7+ 2?) SCFs (final cr.14/15) - Abril a 9+23/June + July/Ago.15

Ap
ro

va
do

 p
/B

an
co 20 Victorino Maurício Mugaua I Molumbo

21 Pedro Simogo I Aldeia da Serra/Gurué
22 Helder Pereira Vaz I Tetete/Gurué
23 Jone Catoma Potoro (filho) I Lioma/Gurué
24 Armando Paulo Cristóvão I Ninturro/Gurué
25 Domingos Bitone I Murrimo/Gurué

O
k 26-B Rui Santos Bastos II Malema/Ribaué

do
c´

s e
m

 p
ip

e-
lin

e

27 Avelino Maurício I Molumbo
28 Bonifácio Maurício Mugaua I Molumbo
29 Maurício João Nharucué I Molumbo
30 Bonifácio Daniel Simão I Molumbo/sede
31 Amélia Zacarias Tatiua I Alto Molócué
32 Alberto Bernardo I Mualijane/Gurué
33 Celestina A. Ribeiro I A.Serra/Gurué

Acompanhamento de pequenos agricultores comerciais durante a vigência de crédito
bancário é outro desafio para os beneficiários do projecto e os bancos.

A operacionalização da SBS é o desafio ainda maior da sustentabilidade e impacto das
actividades do Projecto pois é o elemento mais visível que constituirá um impacto
tangível coletivo como resultado das actividades do projecto é a SBS e a sua
operacionalização só será possível depois do término da vigência do projecto em
avaliação.
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8. Sumário da Avaliação
O desempenho geral do Projecto é avaliado como sendo muito alto; por conseguinte,

concluímos que o projecto tem sucesso e o seu futuro é inquestionável podendo se

atribuir a avaliação com nota 4. A classificação atribuída pelo consultor da

avaliação esta de acordo com os critérios de avaliação seguinte:

• Sistema de Classificação:

• Muito Alto: = 5

• Alto: = 4

• Médio: = 3

• Baixo: = 2

• Muito Baixo: = 1
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9. Conclusões gerais
O modelo de criação de pequenos produtores comerciais da TNS é inovativo e inovador
sendo por isso bastante positivo. Há ima percepção de que os pequenos produtores
comerciais envolvidos no projecto tem a consciência de que o sucesso das actividades
do projecto depende deles mesmo.

O estabelecimento de COPAZA constitui elemento fulcral para a operacionalização de
accão colectiva dos beneficiários, particularmente na participação na SBS.

A transferência de tecnologia aos produtores que receberam equipamento entre
Outubro 2014 a Setembro 2015 é ecipiente ou nenhuma apesar de maior parte dos
beneficiários terem já participado em outras campanhas de produção de soja
promovidas por outros projectos ou mesmo pelos primeiros beneficiários do CAPEX.

O acompanhamento dos novos beneficiários nas primeiras actividades (campanha
agrícola, relação com o banco, relação com assistência técnica ao equipamento) são
outros pontos fracos de o projecto deixa.

O processo de inscrição de pequenos agricultores comerciais como produtores de
sementes na plataforma de semente já foi iniciado, contido o processo de transformação
destes como produtores de sementes certificado ainda está longe de se realizar.

O processo de certificação de sementes segue um protocolo bastante longo e com
custos relativamente altos, para além de inscrição dos produtores de sementes na
plataforma de semente através da Direcção Nacional de Serviços Agrários, o produtor
deve submeter o plano de produção contendo detalhes como área, proveniência de
matéria básica, tipo de outros insumos a usar, tipo de equipamento a utilizar para
preparação de terra, condições de armazenamento, etc. em cada passo o produtor deve
pagar um valor por há/amostra para o laboratório puder fazer o devido
acompanhamento ante a fase final de recolha de amostra e emissão de certificado.

Este processo ainda não é muito importante pois até agora a semente produzida na alta
Zambézia é absorvida pelo mercado local contudo a SBS deve ter este processo em cota
para a certificação de semente dos produtores membros da COPEZA.
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10. Recomendações
Para viabilização do investimento realizado até agora, recomenda-se a segunda fase do
projecto na província de Zambézia para a consolidação do trabalho realizado nesta fase
piloto (transferência de tecnologia, capacitação na gestão e conservação de
equipamento, gestão de sistema de rega, etc.)

A segunda fase servirá também para dar assistência a SBS (participação dos produtores)
na fase de início das operações, recomenda se também a segunda fase para continuar o
acompanhamento aos beneficiários de modo a se garantir o cumprimento de obrigações
destes com os bancos, apoiar no melhoramento de relacionamento entre COPEZA, seus
membros com SBS, provedores de serviços tais como insumos, instituições científicas de
investigação (ITA e IIAM).

A segunda fase poderá também cobrir as províncias de Manica fazendo a réplica do
modelo,

Os resultados desta fase piloto são bastantes encorajadores, contudo o tempo de
implementação deve ser revisto, cada fase do projecto deve ter um período de
implementação mínimo de 3 anos, o ideal seria 4 anos com uma avaliação intermedia
depois de 2 anos de implementação.

A réplica da abordagem nas outras províncias deve ser adaptada às condições
ambientais existentes em cada província, estabelecendo segmentos da cadeia de valor
necessárias para o funcionamento do projecto e a provisão de resposta para a adicionar
valor nos segmentos da cadeia de produção existentes.
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Anexo 1: Termos de referência
ToR for Final Evaluation of the Seed Multiplication Project

Technoserve intends to contract an independent consultant with sufficient

expertise in areas of agricultural economics and rural sociology to carry out

the final evaluation of the Seed Multiplication Project which is being

implemented by Technoserve in Gurue district, Zambezia province.

1. Background and project description

Agriculture is an important economic activity in Mozambique, employing

more than 80% of the rural population and contributing with 25% of GDP.

Mozambique has almost 36 million hectares of arable land, of which only 5.7

million hectares are occupied by more than 3.7 million small and medium

farms that generate 95% of total agricultural production. About 70% of all

cultivated land is occupied by small farms with an average size of 2 hectares.

The main challenges faced by small farmers is related to low agricultural

productivity which,  among several factors, is  attributed to the use of

rudimentary technologies including low-quality seeds; insufficient

infrastructure and support services; difficulties to place the production on

reliable markets.

The informal seed system is dominant in Mozambican agriculture.  Most

farmers use their own seed, or get from informal sources. Around 90% of the

cultivated area is using seed obtained from informal sources. Less than 10%

of the seed used annually in Mozambique is improved/certified and
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corresponds about 8000 tons / year. This improved/certified seed is usually

provided free of charge to the farmers or in form of subsidy by government

and development agencies (NGOs).

Under funding from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands,

Technoserve is implementing a Seed Multiplication Project in Gurue District,

Zambezia province. The Seed Multiplication Project is a three year project

launched in November 2012 and running for 36 months, has an

overarching goal to increase the productivity and profitability of

smallholder agriculture in Mozambique by creating the “missing link” of

small to medium-sized commercial seed producers that can supply

Mozambique’s smallholder farmers directly and indirectly in the region. To

create the conditions for private investment that promote the emergence

of a sizable cohort of SCF/small commercial farmers, the strategy will be

achieved by accomplishing five principal results, as following:

 Establish a cohort of SCFs with the competences and tools, mainly to

improve local seed production;

 Demonstrate the benefit of investment in productivity technologies

(including mechanization and small scale irrigation) and services to

SCFs/seed multipliers;

 Improve the enabling environment for seed multiplication for cash and

staple crops:

 Establish market linkages among these SCFs, formal seed buyers and

Government Extension to other crops through the transfer of replicable

learnings;
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 Increase access to credit to SCFs for seed multiplication and

productivity services provision.

2. Objectives of the Evaluation

In the context of this project, it is expected to be carried out an external final

evaluation with following objectives:

General

• To evaluate the economic and social impact of the project

Specifics

The evaluation shall cover and generate detailed information on the following

issues:

 Impact of the acquired equipment on seed production

 Economic analysis of the production process

 Linkage of SCFs to input and outputs market

 Linkage between SFCs and smallholder farmers

 Linkage of SCFs to agricultural research institutions; seed certification

institutions; agricultural colleges; extension service providers etc

 Management skill of the SCFs

 Technical skills of the SCFs to handle the COPEX equipment

 Linkage of SCFs to financial/credit institutions

 Institutional development of seed producers cooperative (COPEZA)

 Performance and viability of the Seed Processing Unity (UBS)

 Job creation

 Relations of Gender

 Sustainability
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3. Recipients

This work will be exclusively for Technoserve and the Embassy of the

Kingdom of the Netherlands. This can be used as a basis for learning

process; conception and implementation of similar interventions;

accountability; as well as can be incorporated into the decision-making

process on a possible scale-up of the project.

4. Methodology

The evaluation will be a qualitative and quantitative reflection of the project

achievements against objectives and targets that were set initially. The

evaluation will consist essentially in three phases. The first phase will be to

align the expectations among Technoserve, the EKN and the consultant in

terms of objectives, expected results, roles and responsibilities of the parties

and methodology to be used in data collection and presentation format of the

final report. The main output of this phase will be a research plan and

approved methodology. The second phase will cover the data collection

process, which among other techniques must include field visits to the

province of Zambezia for observations, individual and collective interviews

with SCFs; small producers who benefit from the services provided by SCFs;

DPA officers and as well as other relevant public and private institutions

(SDAE, Agricultural Colleges, input suppliers, ABPs, other NGOs, etc). Also in

Maputo will be scheduled meetings with DNSA, IIAM, MIC and other relevant

identities. The third phase will be for data compilation and analysis; daft

report preparation; its presentation and discussion; and finally the production

/ delivery of the final report.
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5. Deliverables

It is expected that a concise and detailed report is produced. This report

should contain, among others, a comparative discussion between the goals

and achievements.  Also must present recommendations to achieve the

maximum efficiency of the project. The specific aspects described in point 2.

of this ToR should be covered by the report.

6. Timing/duration/deadlines

 Preliminary meeting with project team:

 Field work:

 Presentation and Discussion of draft report:

 Submission of final report:

7. Conditions

To be discussed in detail with Technoserve.

Acronomy

EKN – Embassy of the Kingdom of the Netherlands
SCF - Small-scale Commercial Farmer
ABP – Agribusiness Partners
DPA - Provincial Department of Agriculture
SDAE- District Department for Economic Activities
DNSA – National Department of Agricultural Services
MIC – Minister of Industry and Trade
IIAM - Agricultural Research Institute

NGO – Non- Governmental Organization
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Anexo 2: Inception report

Seed Multiplication Project to Empower
Small Commercial Farmers

Financed by the Kingdom of the Netherlands

Deliverable 1:

Inception Report: Methodology and Interview Guide

By: Rosário Matavele (MBA)
LED, Enterprise & Agribusiness Specialist

Maputo, July, 2015
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1. General Introduction and Context

Under funding from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Technoserve is
implementing a Seed Multiplication Project in Gurue District,  Zambezia province. The
Seed Multiplication Project is a three year project launched in November 2012 and running
for 36 months, has an overarching goal to increase the productivity and profitability of
smallholder agriculture in Mozambique by creating the “missing link” of small to medium-
sized commercial seed producers that can supply Mozambique’s smallholder farmers directly
and indirectly in the region. To create the conditions for private investment that promote the
emergence of a sizable cohort of SCF/small commercial farmers, the strategy will be
achieved by accomplishing five principal results, as following:

 Establish a cohort of SCFs with the competences and tools, mainly to improve local
seed production;

 Demonstrate the benefit of investment in productivity technologies (including
mechanization and small scale irrigation) and services to SCFs/seed multipliers;

 Improve the enabling environment for seed multiplication for cash and staple crops:

 Establish market linkages among these SCFs, formal seed buyers and Government
Extension to other crops through the transfer of replicable learning’s;

 Increase access to credit to SCFs for seed multiplication and productivity services
provision.

2. Overall Objectives of the Final Evaluation

According to the ToRs the work will focus on the assessment of the economic and social
impact of the project with special attention to:
 Impact of the equipment purchased in seed production
 Economic analysis of the production process
 The links of SCFs on the market ' input and outputs ''
 Connection between SFCs and small producers
 SCFs linkage with Agrarian Research; seed certification institutions; Agrarian

schools; extension service providers etc.
 SCFs management ability
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 Technical skills of the SCFs for dealing with COPEX equipment
 SCFs connection with financial institutions
 Institutional development of seed producers cooperative (COPEZA)
 The performance and sustainability of seed processing unit (UPS )
 Job creation
 Gender relations
 Sustainability

 Level of compliance of funding agreements by producers
 Subsequent actions in the event of non-compliance
 The cooperative participation in Seed processing company (maintenance of their

participation  after the project versus possible capital increase)
 The ownership of equipment acquired within the framework of the implementation

of the project
 Evaluation of procedures for selection of beneficiary producers
 Assess the process of selection of the private partner Investment (Txopela).

3. Deliverables

Is expected 3 deliverables of the final review:

 Inception Report: Development of the Methodology (alignment of expectations,
questionnaires and discussion with Embassy of Kingdom of the Netherlands)

 Draft report for presentation: Office and Field work: desk review, field
assessment and receive comments from the Embassy and TNS.

 Final report of the Final Project Review.

4. Methodology

Taking into account the objectives of the assignment, there are three interlinked activities
that need to be considered in order to produce the expected deliverables of the present
assessment. These are:

a) Undertaking a comprehensive analysis and evolution of the direct beneficiaries
(commercial farmers), Seed Producers Cooperative (COPEZA), Seed Processing
Unit (UPS ) and identify the characteristic of the market, and analyse production,
processing, marketing of business  as well as its sustainability and its contribution in
the value chain;

b) Undertaking a comprehensive technical assessment of the administrative and
procurement  procedures used by the Implementing Agent (TNS) including
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assessment of the process participation and level of  awareness and ownership of the
beneficiaries;

c) Assess the level of participation of other value chain participants including other
service providers, government officials, research institutions, seeds companies, and
seeds certifications institutions.

The more specific methodological approaches are the following:
4.1. Secondary Research

This methodological component will entail deskwork literature review on program
documents and related subjects sources of information. On the basis of the evaluation guide
for the whole assessment process, the data gathered through literature review will provide
additional information to respond to the fundamental questions to be raised.

4.2. Primary Research

The primary research method will consist of semi-structured interview guide and dialogue
with individuals, organizations, institutions, both individually and in focus group discussions.

Two groups of respondents were identified as follows:

Group 1

Institutions and Value Chain Specialists/Analysts
To obtain a broader perception about the development dynamics of project and
soybeans value chain: assessment of the institutions linkages and on this basis
identify and analyse production, processing, marketing and other business services
along the value chain.
Targeted respondents will include line Government authorities at national, provincial
and local levels, Embassy of Kingdom of the Netherlands, Technoserve,  main value
chain industries, specialized individuals in seeds production, etc.)

Group 2

Producers (commercial farmers)
To obtain their assessment on the project performance, quality and gaps on the
services provided to them in order to improve quantitative and qualitative levels of
production for increased competitiveness in the local, national, regional and
international markets.
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Targeted respondents are the producers themselves, about 15 members of the 35
commercial farmer’s project, individually or in focus groups.

The interview questionnaires and dialogue guides for each of the four groups are in the
ANNEX A

4.3. Data analysis and report writing

In this component the work will focus on compilation and collating of data, qualitative
analysis and writing-up and editing of a more complete and detailed draft report present to
Embassy of Kingdom of Netherlands and Technoserve  and  production of the final report.

4.4. Activity role-out for the deliverables

In order of sequence the role-out of activities will be as follows:
a) Office work involving desk review of documents and development of methodology;
b) Designing of guidelines for in-depth interviews with stakeholders in Gurue,

Quelimane and Maputo;
c) Drafting and submitting the Inception Report incorporating methodology (interview

guide and discussion with Embassy and TNS );
d) Field need assessment for final review using interview guide individually and focus

group meetings with the producers, institutions and value chain specialist/annalists;
e) Evaluating the results of the interviews in a report
f) Draft Report for presentation
g) Writing the final Report of Final Review

Figure 1 bellow illustrates the role-out of the activity sequence for undertaking the final
eveluation:



Projecto de Multiplicação de Semente para    Empoderamento de

Pequenos Agricultores Comerciais

47

Fig. 1: Activity role out of evaluation

2.  Review of Reports or Documents

 Desk study of available documents
 Consult key informants on proposed study methodology,
 Hold consultative meetings to obtain inputs from various sectoral, cross-sectoral

stakeholders and beneficiaries.
3. Draft interviw guide

Output/Outcome:

Methodology, interview guide,

8. Draft Final Report

9. Submit Final Report

4.  Draft and submit Inception Report

5. Receive comments (during the meeting)

Undertake Field work to (i) assess of  awareness and process ownership of
producers and (ii) availability and supply of BDS by service providers based
on Value Chain Analysis:

6. Field assessment using interview guide individually and focus group
meetings with the selected farmers and instituitions.

1. Inception Meeting for Briefing, Expectation alignment Consultation and
Preparatory Planning

Output/Outcome

(a) Common understanding of assignment, proposed methodology and approach,
timeframe and milestones; Agreement on the process to be followed for the study

(b) Schedule meetings

7. Data analysis and evaluating the results of the interviews
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4.5. Sampling

The criteria for the determination of the details of the interview sample will be based on the
following fundamental inter-combined elements:

a) Selection of representative of the farmers  in terms of the performance for
production (the best ones and the wickers ones)

b) Coverage of the farmers (location in the district).
c) Coverage of the two groups of potential respondents listed in point 4.2. above.

Special attention in selecting the sample will be given to the potential location of
Agribusiness Service Clusters (ASCs), as identified in the Agribusiness and Competitiveness
Program.

The detailed selection of individuals, institutions, organizations and groups to be interviewed
will be done in a team work in Quelimane, involving the TNS, based on the above defined
criteria for sample definition.

4.6. Milestone of main deliverables

The accomplishment dates of the deliverables, as they are defined in the Scope of Work, are
the following:

Deliverable Accomplishment Date

Inception Report: Development of the Methodology
(Interview guide)

July 02, 2015

Draft report for presentation: Office and field work (desk
review, field assessment and presentation to stakeholders)

July  24, 2015

Final  Evaluation Report July 30, 2015
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5. ANNEX A

INTERVIEW AND DIALOGUE GUIDES
Group 1

(Value Chain Specialists/Analysts)

Based on the specificities of the respondent, the dialogue will be carried out randomly
around the following market oriented issues/questions:

a) Identify and characterize the market opportunities based on current and projected
trends in demand and supply for the commodity in local, national, regional (Southern
Africa) and international markets;

b) Determine the quantity and quality of products demanded by the markets and
desirable best production management practice;

c) Characterize the market participants, their roles and activities at various nodes in the
value chain;

d) Determine the economies of scale, business types (institutional/business models)
and market arrangements for profitably accessing the markets;

e) Characterize critical elements of market penetration strategy and requisite skills
needed;

f) Determine the management, technical and other resources required for accessing the
markets and creating new products;

g) Determine the infrastructure and associated capital for production and marketing of
the products;

h) Identify the skills, training, mentorship needed to develop the operational skills of
the beneficiaries and enhance best management practices to satisfy market
requirements in terms of quantity (i.e. yield levels) and quality of the products.

i) Determine the nature and types of business services needed by the various value-
chain participants for their effective participation particularly the seeds producers.

j) Determine the nature and types of services currently not provided or projected to be
needed as the value chain is developed.



Projecto de Multiplicação de Semente para    Empoderamento de

Pequenos Agricultores Comerciais

50

k) Provide useful information for maximization of service provision in the soybeans
value chain.

Group 2

(Producers: Commercial Farmers)

1. Considering each of the following areas of Service Provision:

a) Land preparation services
b) Seeds production
c) Provision of chemicals (fertilizers, herbicides, insecticides)
d) Irrigation services
e) Weeding services
f) Irrigation services
g) Harvest services
h) Transport services
i) Value addition services (post harvest handling and processing)
j) Commercialization

k) Financial services
l) Capacity building services
m) Information and communication services

2. Provide responses to the following key questions for each of the above areas:

a) From whom is the service provided?
b) Are you satisfied with the services provided?
c) What are the additional services you need? (gap identification)
d) From whom you can get the additional services you need?
e) Any other useful information?
f) Compliance with bank agreement
g) Awareness of the process of COOP development
h) Awareness of ownership of the equipment
i) Awareness of Coop participation in Seed Processing Company
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Nr. DESCRIÇÃO Dias de
trabalho

Datas (Junho -Julho 2015

1 FASE I: PREPARAÇÃO E APRECIACAO
DOCUMENTAL

30 1 2 3 4 5 6 a 10 11&12 13 15&16 17 a 24 27 a 31

1.1. Discussão e assinatura de contrato
1.2. Desenvolvimento de instrumentos de

trabalho
1

1.3. Apresentação dos instrumentos na
Embaixada /Technoserv e
correções/retificações

0,5

2 FASE II: LEITURA DE DOCUMEOS DO PROJECTO (FONTES
SECUNDÁRIAS)

2.1. Leitura de documento do projecto,
planos, relatórios e outras informações
secundária.

2

* *
3

FASE III: RECOLHA DA INFORMAÇÃO NO CAMPO (FONTES
PRIMARIAS)

3.1. Viagem a Zambézia
3.2. Recolha informação em Gurué e

Quelimane
5

4 FASE IV: ANALISE PRELIMINAR DOS RESULTADOS
4.1. Analise preliminar de dados recolhidos

e elaboração de relatório preliminar
(Field preliminary findings)

2

4.2. Presentação e discussão de resultados
preliminares em Quelimane

0,5

4.3. Viagem Quelimane -Maputo
** 3 CONTINUAÇÃO DA FASE III: RECOLHA DA INFORMAÇÃO NO CAMPO (FONTES PRIMARIAS)
3.3. Entrevista com instituições em Maputo

(DNSA, IIAM, MIC, Embaixada dos
2
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IMPLEMENTATION SCHEDULE
Seed Multiplication Project to Empower Small Commercial Farmers

WORK PLAN
Rosario Matavele and TNS Team

Países Baixos, etc)

5 FASE V: ANALISE E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
5.1. Elaboração e apresentação do Draft

report - Maputo
5

5.2. Incorporar comentários e entrega do
relatório final

2

Total dias de trabalho 20




