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Fundo de Apoio à Reabilitacão da Economia

O  FARE nasce em 1992 com o objectivo de apoiar 

o processo de reactivação da economia, através de 

financiamentos a actividades produtivas e de 

prestação de serviços, criação de emprego e 

inovação, promoção e dinamização do 

empresariado nacional, em especial, o de pequena 

e média dimensão localizado nas zonas rurais. O 

FARE  iniciou as suas actividades em 1996 com 

uma fase piloto que abrangeu quatro Provincias, 

nomeadamente: Niassa, Tete, Manica e Sofala, em 

1996 alargou suas acçoes as restantes Provincias. 

Em 2003 o Governo de Moçambique domiciliou no 

FARE o Programa de Apoio as Finanças Rurais 

(PAFR).E, desde a sua cricação,o FARE tem levado 

a cabo intervenções em diversos sectores tais como 

o financiameto à reactivação/construçao de cantinas 

rurais, a produção agrícola,a pequena industria , a 

aquisição de meios de transporte, etc.

Na fase inicial de funcionamento da instituiçao, o 

financiamento foi concedido em forma de 

empréstimo concessional directo aos beneficiários 

(financiamento a retalho)  a partir de 2009 a 

aprovaçao dos creditos a retalho foi cancelada e a 

actividade da instituiçao foi direcionada a cobrança 

dos fundos concedidos  a titulo de credito no ambito 

do credito a retalho e  ao financiamento as 

instituiçoes financeiras que pretendem expandir as 

suas actividades para as zonas rurais (atraves do 

PAFR) Os objectivos do PAFR são: (i) contribuir 

para o crescimento económico e alívio à pobreza, 

ampliando o acesso sustentável aos serviços e 

produtos financeiros (poupança, crédito, 

transferências, seguros, etc.) nas zonas rurais, 

através do financiamento a instituições de 

intermediação financeira interessadas em  exercer 

ou  expandir a sua actividade para essas zonas; 

FARE was established in 1992 with the aim of 

supporting the process of reactivating the economy, 

by providing finance to productive and service 

delivery activities, job creation and innovation, 

promotion and development of the national 

entrepreneurship, in particular the entrepreneurship 

of small and medium scale. FARE began its activities 

in 1996 with a pilot phase which covered four 

provinces, namely Niassa, Tete, Manica and Sofala 

and then expanded its activities to the rest of the 

provinces. In 2003 the Government integrated into 

FARE the Rural Finance Support Programme 

(RFSP). And since its creation, FARE interventions in 

various sectors such as agricultural marketing by 

financing the reactivation/construction of canteens, 

agricultural production, the small industry and the 

acquisition of transport means, which are vital for the 

transportation of agricultural produce.

In the initial phase, funding was granted in the form 

of direct concessional loans to the beneficiaries 

(retail financing) but 1999 the approval of retail 

finance was cancelled and the institution's activity 

was geared towards collection of credit funds 

provided under retail financing and financing 

institutions wishing to expand their activities to the 

rural areas (through RFSP). 

The RFSP's objective are: (i) to contribute to 

economic growth and poverty alleviation, stimulating 

a sustainable access to financial services and 

products (savings, loans, transfers, insurance, etc.) in 

rural areas by financing institutions of financial 

intermediation with interest to extend their activities 

to these areas and (ii) to improve, in a sustainable 

manner, the access to financial services by rural 

firms and much of the population in the rural areas.

The driving force of rural development



São elegíveis ao acesso aos fundos do PAFR, os 

intermediários financeiros licenciados pelo Banco de 

Moçambique, providenciarem produtos e serviços 

financeiros, nomeadamente, os bancos comerciais e 

os operadores de microfinanças (Microbancos, 

Coopertivas de Crédito, Organizações de Poupança e 

Empréstimo, Operadores de Microcrédito e 

Intermediários de Captação de Poupança).

Encorajamos o financiamento às instituições 

financeiras com pelo menos três anos de actividade, 

mas tambem podem ser financiados intermediários 

financeiros que estao a iniciar a actividade  mas o 

valor disponivel para estas instituiçoes  não deve 

exceder 3% dos recursos de investimento por Ronda

.Os intermediários financeiros devem ter a 

capacidade de implementar de uma forma 

profissional o Acordo de Investimento assinado com o 

FARE.

Eligible applicants are financial intermediaries 

with an active interest in rural finance and 

broadly endorsing the objectives of the RFSP. 

These intermediaries can be commercial 

banks, microfinance banks or microcredit 

institutions.   

These institutions can be active in wholesale 

and/or retail finance, and may focus on 

agricultural production as well as on small and 

medium enterprises or strengthening trade 

and marketing links. Key is that rural 

development will be promoted through the 

provision of financial services. The financial 

intermediaries are required to have the 

handling capacity in place to successfully 

implement the Investment Agreement signed 

with FARE.

Critérios de Elegibilidade/Elegibility Criteria

(ii) angariação para o sistema bancário de mais de 

125.000 novos clientes; (iii) criação de cerca de 1.000 

novas associações financeiras de base comunitária 

(Associações de Crédito e Poupança e Associações 

de Finanças Rurais), abrangendo mais de 30.000 

membros; e aumento nas zonas rurais de actividades 

geradoras de rendimento



Níveis de financiamento

Níveis de reembolsos

Desde o início do FARE até ao momento foram 

aprovados 915 projectos via crédito a retalho, no 

valor de 159 milhões de Meticais e 34 projectos 

via instituiçoes de intermediaçao financeira  no 

valor de 123 milhões de Meticais.

Em termos de desembolso, já foi disponibilizado o 

valor de  139 milhões de meticais do crédito a 

retalho e 85 milhões de Meticais no âmbio do 

Programa de  Apoio às Finanças rurais. 

Foi  reembolsado o valor de  de 82 milhões de 

Meticais. O FARE através do Programa de Apoio 

às Finanças Rurais, opera através de três 

instrumentos, nomeadamente:

1. Linha de Crédito- visa financiar a expansão da 

actividade creditícia das instituições de 

intermediação financeiras para as zonas rurais;

2. Assistência Técnica-  destina-se a financiar a 

elaboração dos estudos de viabilidade da 

instituições financeiras; e

3. Donativo em comparticipação (Matching Grant 

Fund)-  para financiar parte dos custos de 

implantaçao das instituiçoes financeiras  nas 

zonas rurais, através da minimização dos riscos de 

penetração nessas zonas,  na reestruturação e/ou 

construção de imovéis, criação e dessiminação de 

produtos e serviços financeiros inovadores, 

formação de efectivos e de beneficiários e 

aquisição de equipamento diverso.

No âmbito deste programa o FARE comparticipa 

no investimento, tendo em conta a capacidade 

instituicional e a tipologia das instituições 

financeiras  Quanto maior for a capacidade 

instituicional, o FARE comparticipa menos no 

investimento.

A reacção dos agentes económicos em relação a 

esta linha de finaciamento tem sido muito positiva 

olhando para o números dos que já aderiram ao 

Programa. No entanto, continuamos a trabalhar  

na sensibilização doutros agentes económicos 

porque entendemos que o trabalho ate agora 

realizado e infimo,  o número de distritos sem 

cobertura bancária ainda e elevado

      

 .

    Funding levels

    Reimbursement levels 

From the beginning of FARE to this date 

about 915 projects via retail loans were 

approved, worth a total of 159 million 

Meticais and 34 projects via financial 

intermediation institutions at the tune of 123 

million Meticais.

In terms of disbursement, an amount of just 

139 million Meticais worth of retail loans and 

85 million Meticais in the framework of the 

Rural Finance Support Programme have 

been disbursed.

A total of 82 million Meticais has been paid 

back. FARE, in the framework of the Rural 

Finance Support Prograamme, operates 

through three instruments, namely:

1. Credit Line - aimed at financing the 

expansion of the activities of financial 

intermediation institutions for the rural areas;

2. Technical Assistance – aims at financing 

the drafting of viability studies of financial 

institutions; and

Matching Grant Fund – to finance part of the 

financial institutions establishment costs 

through penetration risk reduction, 

restructuring and/construction of premises, 

creation and dissemination of innovative 

financial products and services, training of 

personnel and of beneficiaries and the 

acquisition of equipment. Under RFSP FARE 

co participates taking into account the 

institutional capacity and type of financial 

institutions. The greater the institutional 

capacity, the lower is FARE's investment co 

participation.

The reaction from the economic agents to 

this credit facility has been positive when we 

look at the number of those who have joined 

the programme. However, we will continue to 

work in the sensitization of others because 

we understand that the work done so far is 

negligible. The number of districts with no 

banking coverage is still high.

Resultados esperados

    Expected outcomes 

Os  resultados esperados durante a 

vigência do Programa (8 anos) 

compreendem: (i) maior e melhor rede 

ambiente para a expansão de 

serviços e produtos financeiros para 

as zonas rurais; (ii) angariação para o 

sistema bancário de mais de 125.000 

novos clientes; (iii) criação de cerca 

de 1.000 novas associações 

financeiras de base comunitária 

(Associações de Crédito e Poupança 

e Associações de Finanças Rurais), 

abrangendo mais de 30.000 

membros; e aumento nas zonas rurais 

de actividades geradoras de 

rendimento.

O PAFR é um programa  do Governo 

de Moçambique para reforçar a 

intermediação financeira nas zonas 

rurais , co-financiado pelo Banco 

Africano de Desenvolvimento (BAD) e 

o Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA)

The results expected for the duration 

of the program (8 years) include: (i) 

more and better network environment 

for the expansion of financial products 

and services to rural areas, (ii) raising 

into the banking system of more than 

125,000 new clients, (iii) creating 

about 1,000 new community-based 

financial associations, (Credit and 

Savings Associations Rural Finance 

Associations), covering more than 

30,000 members; and increasing in 

the rural areas the amount of income 

generating activities.



Country                  Currency            buying                      Selling

USA                        Dollar                 26, 54                           26, 74
RSA                        Rand                    3, 34                             3, 37
Swaziland               Lilangueni            3, 34                             3, 37
UK                           Pound                43, 06                           43, 38
EU                           Euro                   37, 21                           37, 49
Denmark                  Kroner                 5, 00                              5, 04
Norway                    Kroner                  4, 10                             4, 13
Sweden                   Krona                    3, 38                             3, 41
Switzerland             Franc                   24, 49                           24, 67

Useful websites

Fundo de Apoio à Reabilitacão da  Economa

Número de instituições e montantes financiados por ano (MT)

Instrumentos 
financeiros

2006 2007 2008 2009 No
 projectos

Instit. Montante Instit. Montante Instit. Montante Instit. Montante

Donativo
Comparticipação

5 17.371.365 8 16.479.040 12 15.909.858 7 13.000.139 32

Linha de Crédito 4 27.428.725 8 40.113.800 12 37.025.000 8 29.800.000 32

Total Anual 44.800.090 56.592.840 52.934.858 42.800.139

Total Donativo em Comparticipação 62.760.402

Total da Linha de Crédito concedida 134.367.525
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