
Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 

Através do Decreto nº 89/2009, de 15 de 
Dezembro foi aprovado o novo Estatuto Orgânico 
do Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 
(FARE) o qual modifica as formas de actuação 
da instituição. Uma nova e dinâmica liderança 
foi constituída com a nomeação do novo Presi-
dente do Conselho de Administração em finais 
de 2009, bem como do Director Geral. Foi tam-
bém elaborado e discutido ao nível do Conselho 
Consultivo em 2010 o novo regulamento interno 
do FARE. 

O FARE está empenhado na consolidação da sua 
nova imagem e posição de liderança no merca-
do das Finanças Rurais em Moçambique. Com 
o redimensionamento da instituição, a definição 
de objectivos, áreas de intervenção claras e re-
crutamento de novos quadros altamente quali-
ficados e experientes, espera-se que o objec-
tivo geral do FARE, que é de garantir o acesso 
a serviços financeiros nas zonas rurais para in-
divíduos, grupos ou empresas e criar um am-
biente institucional e de políticas favoráveis ao 
fornecimento e desenvolvimento sustentável de 
serviços financeiros rurais, seja a curto e médio 
prazo alcançado.

O Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia é 
uma pessoa colectiva de direito público criado 
pelo Decreto Nº20/92 de 5 de Agosto, com o 
objectivo de financiar a actividade produtiva e 
finanças Rurais com vista ao desenvolvimento 
e dinamização da economia nacional. O Fundo 
tinha como actividade principal a concessão de 
créditos a projectos localizados nas zonas rurais, 
onde a actividade dos bancos não se fazia sentir 
ou até era quase inexistente. 

A instituição iniciou as suas actividades em finais 
de 1996, com uma fase piloto que abrangia ape-
nas quatro províncias, nomeadamente Niassa, 
Tete, Manica e Sofala. A partir dos finais de 1999 
a actividade da instituição foi alargada para as 
restantes províncias, tendo sido abrangidos to-
dos distritos, exceptuando Gilé, na província da 
Zambézia.
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Through Decree 89/2009 of 15 December, a new 
Organic Statute of the Support Fund for the Re-
habilitation of the Economy (FARE) was approved, 
bringing out changes in the institution’s scope of 
action. 

A new and dynamic leadership was brought about 
with the appointment of new Chairman of the 
Management Board in late 2009 as well as the 
appointment of a Director General. A new internal 
regulation was also written and discussed at the 
Advisory Board in 2010.

FARE now seeks to consolidate a new image and 
its leading position in the rural finance market in 
the country. 

Following the ongoing changes in the institution, 
which include the establishment of clear goals 
and areas of intervention, as well as recruitment 
of new highly qualified and experienced staff, 
FARE expects that its overall objective of ensur-
ing access to financial services in rural areas for 
individuals, groups or companies and institutional 
policies conducive to the provision and devel-
opment of sustainable rural financial services is 
achieved in the short and medium terms. 

FARE is a public legal entity established by Decree 
No. 20/92 of 5 of August with a mandate of pro-
viding rural finance in order to boost production 
and ultimately contribute for revitalization of the 
national economy. 

FARE had as its core business lending to projects 
located in rural areas, where commercial banking 
did not reach or did not exist at all.

FARE began its operations in late 1996 with a pilot 
phase which covered only four provinces, namely 
Niassa, Tete, Manica and Sofala. From late 1999 
the institution’s activity was extended to other 
provinces, having all districts except Gilé, in Zam-
bézia province, been covered.
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FARE consolida liderança no mercado de finanças rurais

FARE consolidates leadership in the rural finance market



Em 2004, o Governo atribuiu ao FARE a coordenação e 
Gestão do Programa de Apoio às Finanças Rurais (PAFR), 
que tem como objectivo incentivar a expansão e o surgi-
mento de instituições financeiras nas zonas rurais. Este 
Programa é financiado conjuntamente pelo Governo de 
Moçambique (GOM), Fundo Internacional para o Desen-
volvimento da Agricultura (FIDA) e Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD). Avaliado em aproximadamente 
USD 34,2 milhões, as actividades do programa estão 
agrupadas em quatro componentes, nomeadamente: 
(i) Política, Legislação e apoio Institucional, (ii) Crédito, 
Inovação e Expansão, (iii) Apoio a Instituições Financeiras 
Comunitárias e (iv) Gestão do Programa.

In 2004, the Government entrusted FARE with the re-
sponsibility of coordinating and managing the Rural 
Finance Support Programme (RFSP), which is aimed 
at encouraging the expansion and the emergence of 
financial institutions in rural areas. This program is fi-
nanced jointly by the Government of Mozambique, the 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
and the African Development Bank (ADB). Valued at 
approximately UD34.2 million, the programme’s ac-
tivities are grouped into four components, namely: (i) 
Policy, Legislation and Institutional support, (ii) Credit, 
Innovation and Expansion, (iii) Support for Communi-
ty-based Financial Institutions (iv) Programme Man-
agement. 
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A nova Estrutura Orgânica do FARE
FARE’s new Organic Structure



	  

FARE’s new Organic Structure
O Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia (FARE) no 
âmbito do programa do Governo de apoio às finanças 
rurais entregou recentemente duas viaturas todo-o-ter-
reno e 20 motorizadas foram entregues a duas associa-
ções viradas para o desenvolvimento de actividades de 
acesso ao serviço de finanças nas zonas rurais, nome-
adamente a Ophavela da Província de Nampula e ADEM 
na Província de manica.

O Governo de Moçambique vem adoptando várias me-
didas para melhorar a qualidade de vida das populações 
e, nos últimos anos, tem investido na expansão de ser-
viços financeiros rurais.

Tanto a Ophavela, o que quer dizer “querer” em língua 
emakwa) como a ADEM sonham em expandir as suas 
actividades para outros distritos e províncias. Acreditam 
que o trabalho que estão a desenvolver pode ajudar a 
reduzir os índices de pobreza rural.

A Ophavela – Associação para o Desenvolvimento Sócio 
Económico – instituição baseada na província de Nam-
pula está a apoiar mais de 3.500 grupos de poupança 
abrangendo mais de 60 mil membros nos distritos de 
Nacaroa, Erati, Lalaua, Muecate, Moma, Mecuburi e 
Murrupula.Por sua vez, a ADEM – Agência de Desen-
volvimento de Manica – tem sob sua alçada mais de 
300 grupos de Poupança e Crédito Rotativo em Manica 
(Manica) e Sofala (Nhamatanda e Gorongoza) totalizan-
do três mil membros. É nesse âmbito que rubricaram, 
há sensivelmente dois anos, protocolos de cooperação 
com o FARE e receberam as viaturas e as motorizadas. 

A expectativa do Fundo é que a breve trecho sejam cria-
das mais mil associações financeiras comunitárias com 
cerca de 30 mil membros e consequentemente um au-
mento do número de actividades e empresas geradoras 
de receitas, volume de comércio e produção agrícola, 
pecuária e pesca.

FARE aloca viaturas e motorizadas para provedores 
de serviços de microfinanças

FARE allocates vehicles and motobikes to microfinance service providers

The Support Fund for the Rehabilitation of the Economy 
(FARE), under the Government’s rural finance support, 
recently handed over two all-terrain vehicles and 20 mo-
torcycles to two associations involved in the develop-
ment of activities ensuring people’s access to financial 
services in rural areas, namely Ophavela from Nampula 
and ADEM from Manica. 

The Mozambique Government has been taking various 
measures in order to improve the quality of life of the 
populations and, in recent years, it has invested in the 
expansion of rural financial services.

Both Ophavela which means “wanting” in the emakwa 
language) and ADEM dream of expanding their activities 
to other districts and provinces. They believe that their 
work can help reduce rural poverty rates.

Ophavela - Association for Socio Economic Development 
- is  currently providing assistance to more than 3,500 
savings groups covering over 60 000 members in the 
districts of Nacaroa, Erati, Lalaua, Muecate, Moma, Me-
cuburi and its Murrupula. On its turn, ADEM - Manica 
Development Agency - has under its umbrella more than 
300 groups of Rotating Savings and Credit in Manica 
(Manica) and Sofala (Nhamatanda and Gorongosa) to-
taling three thousand members. It is in this context that 
about two years ago Ophavela and ADEM signed coop-
eration protocols with FARE and received the cars and 
motorbikes. 

FARE expects that over a thousand community-based 
financial associations with about 30,000 members will 
soon be formed which will consequently generate an 
increase in the number of activities and income-
generating businesses, volumes of trade and 
agricultural production, livestock and fisheries



O ano 2010 foi um ano crucial para o FARE, como 
acima referimos. Uma ampla remodelação ao nível 
das diversas Unidades Orgânicas foi feita, o que re-
queria aos funcionários e direcção uma atitude mais 
pro-activa no sentido de alcançar todas as metas pre-
viamente traçadas. 

O apoio do FARE no âmbito das suas diversas sub-
componentes/agências de implementação foi funda-
mental para as seguintes realizações: 

• DNPDR (Direcção Nacional de Promoção do 
Desenvolvimento Rural) – Elaboração da Es-
tratégia das Finanças Rurais; Realização da V 
Conferência Nacional de finanças; Divulgação da 
Campanha Nacional de Promoção de Poupança; 
Elaboração do Plano Estratégico para as Caixas 
Comunitárias de Microfinanças para o quinquénio 
2010-2015; Realização do Estudo sobre 10 anos 
das ASCAs e seu Impacto em Moçambique; For-
malização de 10 Caixas Comunitárias de Micro fi-
nanças; Elaboração do Plano de Acção de Microse-
guros nas Microfinanças; Formação de técnicos 
no Instituto Boulder de Microfinanças em Turim 
– Itália;

• BM (Banco de Moçambique) - Diversas acções 
de monitoria conjunta bem como promoção dos 
regulamentos básicos para operadores de Micro-
finanças tiveram lugar em todo país. Técnicos do 
Banco de Moçambique deram formação a coop-
erativas com mais de 200 membros em Nampula 
e Nacala em matérias de gestão, contabilidade e 
elaboração de relatórios. Foi feita a Impressão de 
3000 brochuras sobre matérias ligadas aos req-
uisitos para o licenciamento de IMFs -Instituições 
de Microfinanças. Equipas do BM visitaram Insti-
tuições de microfinanças nas províncias de In-
hambane e Niassa.

• AMOMIF – Cerca de 66 técnicos de várias (IMFs) 
beneficiaram-se de formação em diversas matéri-
as como Introdução as Microfinanças e Gestão de 
Riscos. Essas formações tiveram lugar nas provín-
cias de Maputo e Nampula.

• DNM (Direcção Nacional da Mulher) – As acções 
de sensibilização em matérias de integração do 
género e HIV-Sida em Microfinanças a nível dis-
trital tiveram lugar, onde foram abrangidos cerca 
de 71 técnicos da Direcção Nacional da Mulher das 
províncias de Cabo Delgado, Nampula, Manica e 
Gaza. Uma visita de estudo a vários projectos ru-
rais liderados por mulheres foi realizada em Tan-
zânia, novas abordagens e experiências foram 
colhidas.

• A FIE (Facilidade, Inovação e Expansão) é a prin-
cipal componente de operações do PAFR, integra-
da no FARE e está no seu quinto ano de operação. 

 

2010 was a crucial year for FARE, as stated above. 
Major changes at the level of its various units were 
performed, which now require a more pro-active at-
titude from its management and employees in order 
achieve all the previously outlined goals.

FARE’s support in its various sub components/imple-
mentation agencies was essential for the following 
accomplishments:

• DNPDR (National Directorate for Promo-
tion of Rural Development) - Development 
of Rural Finance Strategy; Realization of the 
Fifth National Conference on Microfinance; Dis-
semination of the National Campaign to Pro-
mote Saving; Preparation of the Strategic Plan 
for Community-based microcredit institutions 
for the 2010 -2015 five-year period; Completion 
of Study on 10 years of ASCAs and its Impact in 
Mozambique; Formalization of 10 Community-
based Microfinance institutions; Preparation of 
Action Plan for Micro insurance in Micro finance; 
Technical Training for technicians of Boulder In-
stitute in of Microfinance in Turin - Italy.

• BM (Bank of Mozambique) - Various activi-
ties of joint monitoring and promotion of ba-
sic rules for operators of microfinance were 
held across the country. Technicians from the 
Bank of Mozambique gave training to coop-
eratives with over 200 members in Nampula 
and Nacala in management, accounting and 
reporting. 3000 brochures on subjects linked 
to pre-requisites for the licensing of Micro-
finance Institutions were printed. BM teams 
visited microfinance institutions in the prov-
inces of Inhambane and Niassa.

• AMOMIF - About 66 technicians from various 
MFIs have benefited from training in various 
subjects such as Introduction to Microfinance 
and Risk Management. These training courses 
were held in Maputo and Nampula.

• NMD (National Directorate for Women) 
- Public awareness campaigns on issues of 
gender integration and HIV-AIDS on micro-
finance at the district level took place in 
which around 71 technicians from the Na-
tional Women Directorate in the provinces of 
Cabo Delgado, Nampula , Manica and Gaza 
were involved. An assessment visit to sev-
eral projects led by rural women was held in 
Tanzania, new approaches and experiences 
were collected.

• A FIE (Facilidade, Inovação e Expan-
são) é a principal componente de operações 
do PAFR, integrada no FARE e está no seu 
quinto ano de operação. 

Destaques de 2010           Highlights of 2010



Apoio as Instituições Financeiras Baseadas nas Co-
munidades - Foram criados 333 grupos de ASCAs/PCRs 
(Associações de Poupança Acumulada/Grupos de poup-
ança e Crédito Rotativo) com cerca de 5.238 membros 
pelos 2 provedores de serviços (OPHAVELA e ADEM) em 
dez distritos das províncias de Nampula e Manica. Foi 
realizada uma visita de estudo ao Gana, onde partici-
param para além de técnicos do FARE, e das agências, 
alguns membros das associações de poupança e crédito 
rotativo para a recolha de experiências e práticas inova-
doras na área de IFBC-Instituições Financeiras Baseadas 
na Comunidade. Foi realizada uma Consultoria sobre as 
necessidades das Associações de Poupança e Crédito, As-
sociações de Finanças Rurais, SACCOs, para melhor di-
reccionar os fundos realocados com a descontinuidade da 
componente. 

Support to Community-based Financial Institu-
tions - 333 ASCAs / PCRs (Accumulated Savings As-
sociations / Rotating Saving and Credit Groups) with 
about 5,238 members were created by the two ser-
vice providers (OPHAVELA and ADEM) in ten districts 
of Nampula and Manica. A study tour to Ghana was 
made, attended not only by FARE’s technical staff and 
agencies but also by some members of rotating sav-
ings and credit associations. This was an opportunity 
for these associations to gather experiences and in-
novative practices in the area of Community Based 
Financial Institutions. A consultancy on the needs of 
the Savings and Credit Associations, Associations of 
Rural Finances, SACCOS, to better target funds real-
located with the discontinuity of the AFRs (Association 
of Rural Finance) component during the BAD supervi-
sion mission in May.

O ano de 2011 irá marcar o curso do Programa, pois 
é o ano em que o FARE encontra-se completamente 
capacitado para que consiga realizar todas actividades 
previstas e cumprir com as metas estabelecidas. Den-
tre várias actividades destacam-se as seguintes:

• Financiamento a pelo menos 3 Bancos, 2 Micro 
bancos e 15 Instituições de Micro crédito, através 
da concessão da linha de crédito, bem como do 
donativo em comparticipação no valor global de 
USD 5.286.000,00. O foco estará virado para as 
províncias de Inhambane, Zambézia, Niassa e 
Cabo Delgado;

• Contratação de mais 2 Provedores de Serviços 
para as províncias de Niassa e Inhambane, para 
além dos outros 2 que operam nas províncias de 
Nampula, Sofala e Manica para fomento e cria-
ção de cerca 662 grupos de Poupança e Crédito 
Rotativo (PCRs ou ASCAs) com cerca de 10.592 
membros;

• Lançamento do Fundo de Inovação para o finan-
ciamento de projectos inovadores na área de Fi-
nanças rurais;

• Realização de 4 Workshops regionais de sensibi-
lização;

• Realização a Segunda Revisão de Meio-termo do 
Programa (TTR);

• Elaboração e aprovação do Plano Estratégico e de 
Negócios do FARE;

• Cumprimento de todos pontos apresentados pelo 
BAD como condicionantes para extensão do Pro-
grama até 2013;

• Instalação do Sistema de Informação e Gestão 
(SIG);

• Conclusão das actividades no âmbito do ProPAPA;
• Aumento das Rondas;
• Busca de Financiamentos e parcerias com outros 

programas e projectos;
• Marketing e Advocacia do FARE;
• Acompanhamento e Monitoria dos projectos;
• Aprovação do Regulamento Interno e do Manual 

de Procedimentos.

The year 2011 will mark the course of the pro-
gramme for it is the year in which FARE is fully 
capacitated to execute all planned activities and 
meet the established goals. Among various ac-
tivities we highlight the following:

• Funding for at least three banks, two mi-
cro banks and 15 microfinance institutions, 
through a credit line as well as a grant in 
co participation worth UD 5,286,000.00. The 
focus will be the provinces of Inhambane, 
Zambezia, Niassa and Cabo Delgado;

• Hiring two more Service Providers for the 
provinces of Niassa and Inhambane, in addi-
tion to two others operating in Nampula, So-
fala and Manica provinces in the promotion 
and creation of some 662 Rotating Savings 
and Credit  groups (ASCAs PCRs) with about 
10,592 members;

• Launch of the Innovation Fund to finance 
innovative projects in the area of rural fi-
nance;

• Conducting four regional awareness work-
shops;

• Holding the Second Mid-Term Review of the 
Programme (TTR);

• Preparation and approval of FARE’s Strategic 
Plan and Business  Plan.

• Compliance with all points raised by the ADB 
as conditions for extending the program un-
til 2013;

• Installation of an Information and Manage-
ment System;

• Completion of activities within the ProPAPA
• Seeking financing and partnerships with oth-

er programmes and projects;
• Marketing and Advocacy of FARE;
• Tracking and Monitoring of projects;
• Adoption of an Internal Regulation and Proce-
dures Manual.

Planos para 2011                          Plans for 2011



Projectos aprovados em 2010

Cerca de 27 projectos foram aprovados ao longo do ano 
de 2010, mais da metade do que o Programa conseguiu 
ao longo de 4 anos (2006 – 2009). O total de 27 projec-
tos aprovados representam cerca de USD 6.8 Milhões 
na Linha de Crédito e USD 2.2 Milhões para donativo 
em comparticipação. 

O Programa conta actualmente com cerca de 53 pro-
jectos activos em 45 distritos de todo país, nos quais 
se espera angaria 37.812 clientes novos a serviços 
bancários de um agregado total de 190.000 que se es-
pera atingir até finais de 2014.

A 31 de Dezembro de 2010 o valor da carteira activa 
era de 194.505.024,80 MT. Do total de clientes activos 
(53), 2 tem a sua dívida totalmente vencida, cujo total 
é de 11.613.000,00 MT, o que corresponde a 3.8% no 
que tange ao número de clientes e 7.9% em termos de 
valor.

Projects approved in 2010

Some 27 projects were approved during the year 
2010, more than half of what the program achieved 
over 4 years (2006-2009). The 27 approved projects 
represent about USD6.8 million of the USD2.2 Credit 
Line for grants and co participation.

The programme currently has about 53 active proj-
ects in 45 districts across the country, where 37,812 
new customers are expected to be raised out of an 
aggregate total of 190,000 expected to be achieved 
by the end of 2014.

By December 31, 2010 the value of the active pipeline was 
194,505,024.80 MT. Of the total number of active clients (53), 
2 has have their debt fully due, whose total is 11,613,000.00 MT, 
which corresponds to 3.8% with respect to the number of cus-
tomers and 7.9% in value terms.

Algumas das Intervenções do FARE no País 

Some of FARE Interventions throughout the country


