
Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 

O volume de financiamentos do Fundo de Apoio à 
Reabilitação da Economia (FARE) e do Programa de 
Apoio às Finanças Rurais (PAFR) tem estado a registar 
um incremento galopante nos últimos anos.

Em 2010, por exemplo, o volume de financiamentos do 
FARE/PAFR representa 131% dos investimentos realizados 
de 2006 a 2009, no que refere-se aos investimentos na 
área de expansão de serviços financeiros às zonas rurais. 
O FARE também prestou apoio as Instituições financeiras 
baseadas na comunidade, onde o financiamento foi 
direccionado a dois provedores de serviços contratados 
para a capacitação das associações de poupança e 
crédito nas províncias de Nampula, Manica e Sofala. 

As actividades realizadas pelo FARE proporcionaram 
impacto que pode ser visto de duas maneiras, (i) uma 
no que se refere ao suporte a capacidade institucional 
de vários orgãos do aparelho do estado e sociedade civil 
(ii) e a segunda ao nível operacional, isto e ao nível dos 
diversos programas financiados nas zonas rurais, nos 
distritos e vilas. Os impactos das suas actividades são 
notórios em todas províncias do Pais, as infra-estruturas 
implantadas, desde as cantinas rurais até as instituições 
financeiras.

No que se refere as actividades do FARE através do 
financiamento directo que visava criar a capacidade 
de geração de rendimentos através de financiamento 
de projectos de pequena dimensão, proporcionaram 
a criação do auto emprego, aumento da renda das 
famílias, melhoria das condições de vida das populações, 
revitalização da rede comercial, contribuindo assim nos 
esforços do combate a pobreza.  

No âmbito do FARE/PAFR impulsionou-se a promoção 
das finanças rurais a nível institucional nas diferentes 
instituições do Estado e nos Distritos com o financiamento 
a expansão dos bancos comerciais, microbancos e 
instituições de microfinanças, que está a proporcionar a 
bancarização da economia rural. O FARE aprovou até a 
data empréstimos na ordem de 375 milhões de meticais 
e actualmente possui um portfolio/carteira de crédito de 
cerca de 79 milhões de meticais.
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The volume of funding by the Economy Recovery 
Support Fund (FARE) and the Rural Finance Support 
Programme (PAFR) has been registering a major 
increment in recent years.

In 2010, for example, the volume of financing represents 
131 % of the investments made from 2006 to 2009, 
regarding interventions in the expansion of financial 
services to the rurais areas.  FARE also rendered 
support to community-based institutions, where 
funding was targeted to two providers hired to provide 
capacity building to saving and credit associations in the 
provinces of Nampula, Manica and Sofala.

The activities implemented by FARE had an impact that 
can be seen in two ways, (i) one related to institutional 
capacity building of several state apparatus’ organs and 
civil society (ii) the second at operational level, that is 
at the level of various programmes financed in the rural 
areas, districts and towns.

The impacts of its activities can be seen in all the 
country’s provinces, the infrastructures established, 
from rural canteens to financial institutions.

FARE interventions in the form of direct financing, which 
was aimed at creating income generation capacities 
through small scale projects, provided self-employment, 
increased household incomes, improved the living 
conditions of the populations, revived the shop network, 
thus contributing significantly in efforts against poverty.

In the context of FARE/PAFR the interventions boosted 
the promotion of rural finances at institutional level 
covering various State institutions and in the districts 
with funding for the expansion of commercial banks, 
micro banks and micro finance institutions, thus 
extending banking services to the rural economy.

To date FARE has approved credits totalling 375 million 
meticais and currently it has a credit portfolio of 79 
million meticais.

Intervenções  do FARE na economia  registam um aumento acentuado/FARE 

interventions in the economy register a sharp growth
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Mais de 30 mil famílias com acesso aos serviços 
financeiros através do FARE

Actualmente por via das acções dos FARE cerca de 37.300 
agregados familiares a nível nacional, o que representa cerca de 
186.250 pessoas têm acesso a algum tipo de serviço financeiro 
nomeadamente crédito, depósitos e poupança.

Da avaliação de impacto realizada em 2010, cerca de 90% dos 
beneficiários finais dos serviços financeiros são para crédito e os 
restantes para depósito. Destes cerca de 89% usam o crédito 
para investimento e os restantes para habitação ou consumo, o 
que mostra uma grande tendência positiva de se usar os créditos 
para actividades de geração de rendimentos.

A maioria dos créditos (68.5%) está virada para área de comércio 
e serviços e cerca de 21% para área de agro-pecuária. Esta 
situação coloca muitos desafios ao FARE no que concerne ao 
financiamento a agricultura que é a base do desenvolvimento do 
nosso País.

Quase 95% dos participantes da pesquisa revelou conseguir levar 
seus filhos aos hospitais e conseguem levar os filhos à escola, 
para além de terem conhecimento de aspectos ligados ao género 
e HIV e SIDA.

Na sua maioria os créditos têm ajudado as populações dos 
distritos no aumento das suas áreas de produção, incremento da 
sua actividade comercial, construção/ melhoria das suas casas e 
aquisição de diversos electrodomésticos, motos, bicicletas.

O FARE conseguiu até ao momento através dos provedores de 
serviço contratados, criar cerca de 418 grupos de Poupança e 
Crédito Rotativo (PCRs), com cerca de 6.626 membros dos quais 
50% são mulheres em 10 distritos das províncias de Sofala, 
Manica e Nampula. 

Em 2010, estes grupos pouparam cerca de 3.2 milhões de 
meticais e concederam créditos aos seus membros de cerca de 
1.4 milhões de meticais para o financiamento de várias actividades 
de geração de rendimentos.

Dado o resultado positivo das suas actividades o FARE, com o 
apoio dos seus parceiros decidiu estender esta iniciativa para mais 
duas Províncias do País, nomeadamente, Niassa e Inhambane, 
onde se espera que até 2013, cerca de 1333 grupos de PCRs 
sejam criados. 

BCI - Morrumbala 

AC – MicroCredito - Manhica 

ASS Microcredito - Moma 

Correios de Mocambique - Mandimba Correios de Mocambique - MandimbaMillennium bim - Namialo  

BCI- Morrumbala

AC - MicroCredito Manhiça

ASS - MicroCredito Moma

Millennium bim - Namialo
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More than 30 thousand households have 
access to financial services through FARE

Through FARE interventions about 37, 300 households 
nationwide, which represents about 186,250 people, have 
access to some type of financial service, namely credit and 
saving. 

According to the impact assessment made in 2010, about 
90% of ultimate beneficiaries of financial services are for 
credit and the remaining for saving.  Of these about 89% 
use credit for investment and the remaining for housing 
and consumption, which shows a major positive tendency 
of credit for income generation activities.

Most credits (68.5%) are for trade and services and about 
21% for agriculture and livestock raising. This situation 
brings many challenges to FARE in terms of finance for 
agriculture which is the base of our country’s development.

About 95% of the participants in the assessment reported 
being able to take their children to hospital and school, 
apart from having knowledge on issues related to gender 
and HIV and AIDS.

The credits have helped the populations in the districts 
increase production areas, commercial activities, 
construction and improvement of houses and purchase of 
home appliances, motorbikes and bicycles. 

To date, FARE has, through the hired service providers, 
been able to create 395 Saving and Rotating Credit groups 
(PCRs), with about 6,312 members of whom 50% are 
women in 10 districts in the provinces of Sofala, Manica 
and Nampula. 

In 2010, these groups saved 3.2 million meticais and 
lent their members about 1.4 million meticais for various 
income generation activities.

Given the positive results of its activities, FARE, with support 
from partners, has decided to extend its interventions 
to two more provinces, namely Niassa and Inhambane, 
where 1,333 PCR groups are expected to be created by 
2013. 

Cooperativa de crédito de empresarios
de Angola

Cooperativa de crédito Lhuvuko - Boane
Equipa do FARE avaliando o impacto das 
actividades da instituição
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BAD promete mais apoio a Moçambique 

A estratégia do governo de Moçambique para a utilização 
dos fundos disponibilizados pelo Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) prioriza o desenvolvimento da 
agricultura e infra-estruturas, de acordo com o ministro 
da Planificação e Desenvolvimento, Aiuba Cuereneia. 

Falando à Agência de Informação de Moçambique 
(AIM), em Lisboa, onde foi assistir à realização da 
Assembleia Geral do BAD, Cuereneia disse que parte 
dos 140 milhões de euros, cerca de 201 milhões de 
dólares americanos, que o Banco pretende investir em 
Moçambique durante os próximos três anos , assume a 
forma de apoio orçamental directo. 

Outra parte do apoio do BAD vai para projectos já em 
curso, principalmente no sector de estradas que incluem 
a estrada entre as cidades nortenhas de Nampula e 
Lichinga, e da estrada de Mueda para Negamano na 
província de Cabo Delgado, também no norte do país.

“Estamos actualmente a discutir novos financiamentos 
para a reabilitação da Barragem de Massingir”, disse 
Cuereneia. “O trabalho requer um fundo adicional de 
20 milhões de dólares”. A barragem localiza-se no rio 
dos elefantes, principal afluente do Rio Limpopo, na 
província de Gaza, sul de Moçambique. A barragem não 
está em bom funcionamento devido a graves problemas 
de infiltração. 

O Presidente do Conselho de Admistração do FARE, 
Rafique Jusod, participou no encontro do BAD

ADB pledges more support to Mozambique

The Mozambican government’s strategy for the use of 
the funds made available by the African Development 
Bank (ADB) prioritizes agriculture and infrastructures, 
according to the Minister of Planning and Development, 
Aiuba Cuereneia.

Speaking to the Mozambique News Agency (AIM) in 
Lisbon, where he was attending the ADB General 
Assembly, Cuereneia said that some of the 140 million 
euros, about 201 million US dollars, which the Bank 
plans to invest in Mozambique over the next three 
years, takes the form of direct budget support.

A further part of the ADB support will go to projects 
under way, mainly in the road sector. This includes 
the road between the northern cities of Nampula and 
Lichinga, and the road from Mueda to Negamano in 
Cabo Delgado province, also in the north of the country.

“Right now, we are discussing further financing to 
rehabilitate the Massingir Dam”, said Cuereneia. “The 
work requires an additional 20 million dollars”. The 
dam is on the Elephants River, a major tributary of 
the Limpopo, in the southern province of Gaza. It has 
not functioned properly because of severe seepage 
problems.

FARE’s Management Board Chairman, Rafique Jusob, 
attend the ADB meeting.

Parapatu MicroCredito - Angoche 

Feng MicroCredito - Inhassunge 

Associaçao Progresso - Mueda 

Yingwe micro-banco - Morrumbene

Feng MicroCrédito - Inhassunge 

Parapatu MicroCrédito - Angoche

Associação  Progresso - Mueda

Parapatu MicroCredito - Angoche 

Feng MicroCredito - Inhassunge 
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Banco central e bancos comerciais criam 
Sociedade Interbancária de Moçambique

O Banco de Moçambique e as Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras que assinaram o Memorando 
de Entendimento para a constituição da Sociedade 
Interbancária de Moçambique (SIMO) a 16 de Dezembro 
de 2009, rubricaram recentemente, em Maputo, o Pacto 
Social que cria a SIMO.

A instituição surge no contexto da estratégia de 
bancarização da economia em Moçambique, numa altura 
em que, para além do crescimento a que se assiste no 
número de estabelecimentos bancários, a actividade do 
sistema bancário é marcada pelo desenvolvimento de 
novos produtos de poupança e crédito e pela expansão 
dos canais de distribuição como a rede de POS’s e ATM ś.

A entrada em funcionamento dessa sociedade 
interbancária vai permitir a criação de um sistema 
integrado de serviços que envolvam ATM ś e POS ś, 
pressupondo a disponibilização de soluções tecnológicas 
partilhadas por todos os membros, que garantam aos 
seus clientes a prestação dos mais variados serviços, 
nomeadamente o levantamento de numerário, consulta 
de saldos e de movimentos em ATM’s, bem como as 
transferências electrónicas interbancárias efectuadas 
também em ATM’s.

Com a constituição dessa Sociedade, serviços como 
pedido de livro de cheques, alteração de PIN, pagamento 
de facturas em ATM ś, compensação interbancária 
de cartões nacionais, compensação interbancária 
de transacções domésticas efectuadas com cartões 
internacionais emitidos por bancos que operam em 
Moçambique, ficarão mais facilitados. Os serviços 
da SIMO incluirão também a venda de recargas e de 
serviços de telefonia móvel para pré-pagos em ATM’s e o 
carregamento directo de telemóveis.

Intervindo na ocasião, o Governador do Banco de 
Moçambique, Ernesto Gouveia Gove, afirmou que “com a 
implantação da SIMO esperam-se ganhos multifacetados 
para os bancos comerciais, para os clientes, para a 
sociedade e para a economia em geral. A concorrência 
não ficará prejudicada pela circunstância de haver 
partilha da infra-estrutura tecnológica. Na verdade, a 
concorrência é função da eficiência, criatividade, inovação 
e qualidade dos serviços prestados e disponibilizados por 
cada instituição”.

Corporizam este projecto as seguintes Instituições de 
Crédito: African Banking Corporation (ABC), Banco 
Comercial e de Investimentos (BCI), Banco Mercantil 
e de Investimentos (BMI), Banco Oportunidade de 
Moçambique, Banco Terra, Barclays Bank, Cooperativa 
de Poupança e Crédito (CPC), First National Bank (FNB), 
International Commercial Bank (ICB), Millenium BIM, 
Moza Banco, Procredit, Socremo, Standard Bank, The 
Mauritius Commercial Bank e Tchuma, bem como a 
instituição de microcrédito Banco Único. 

Algumas destas instituções de microfinanças foram 
financiadas pelo FARE.

Central bank & commercial banks set up 
Sociedade Interbancária de Moçambique

The Bank of Mozambique and commercial banks 
recently signed the Social Pact that establishes 
Sociedade Interbancária de Moçambique (SIMO 
following a Memorandum of Understanding they 
signed in December 2009.

The institution is within the context of a strategy 
aimed at increasing the number of banks in the 
economy in Mozambique, at a time in which, apart 
from the growth witnessed in the number of banking 
institutions, the banking system is characterized by 
the development of new saving and credit products 
and by the expansion of distribution channels as the 
POS and ATM’s networds.

The commissioning of SIMO will allow the creation 
of an integrated services involving ATMs and POS’s, 
assuming the availability of technological solutions 
shared by all members, that ensure their customers 
access to a wide range of services, particular cash 
withdrawals, balance inquiries and ATM operations 
as well the interbank electronic transfers also made 
from ATMs.

With the establishment of the company, services 
such as request for a checkbook, change of PIN, 
payment of bills at ATMs, bank clearing of national 
cards, domestic interbank clearing of transactions 
made with cards issued by international banks 
operating in Mozambique will further be facilitated. 
SIMO’s services also include the sale of  mobile phone 
airtime for pre-paid users at ATMs and direct airtime 
recharges of mobile phones.

Speaking on the occasion, the Governor of the Bank 
of Mozambique, Ernesto Gouveia Gove said: “With 
the establishment of SIMO multifaceted gains are 
expected for commercial banks, for customers, for 
society and the economy in general. The competition 
will not be prejudiced by the fact of having shared 
a technology infrastructure. In fact, competition is 
a function of efficiency, creativity, innovation and 
quality of services provided and offered by each 
institution. “

The project comprises the following institutions: 
Bank of Mozambique, African Banking Corporation 
(ABC), Banco Comercial e de Investimentos (BCI), 
Banco Mercantil e de Investimentos (BMI), Banco 
Oportunidades de Moçambique, Banco Terra, Barclays 
Bank, Cooperativa de Poupança e Crédito (CPC), 
First National Bank (FNB), International Commercial 
Bank (ICB), Millennium BIM, Moza Banco ProCredit, 
Socremo, Standard Bank, The Mauritius Commercial 
Bank and Tchuma and Banco Unico.

Some of these microfinance institutions were 
financed by FARE.
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Director Geral do FARE na inauguracao da instituição de micro 
finanças de Canxixe

 Objectivo  
Apoiar o desenvolvimento do País, em 

particular das zonas rurais, 
assegurando a bancarização rural e 
facilitar o acesso aos serviços 
financeiros à população rural 

 Actividade Principal 
E Missão 

Financiar a grosso às instituições de 
intermediação financeira, em 
particular as de microfinanças  

Líder na promoção e desenvolvimento de 
finanças rurais 

Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 

Novas instituições de micro finanças 
inauguradas

Abriram em Fevereiro e Abril últimos mais duas instituições 
de micro finanças fruto dos esforços do FARE com vista 
a incrementar o acesso da população moçambicana, em 
particular nas zonas rurais, aos serviços financeiros.

Uma instituição, denominada Canxixe Micro crédito (CAMI), 
abriu as portas no dia 26 de Fevereiro de 2011 no Posto 
Administrativo de Canxixe, distrito de Maringue, província 
central de Sofala.

Na ocasião, o Administrador de Maringue, congratulou o 
FARE e o Banco de Moçambique que, na conjugação de 
esforços, contribuíram para criar uma obra ao serviço dos 
cidadãos.

A segunda instituição, a Ku vunana Microcrédito, abriu as 
portas nos distritos de Vilankulo e Govuro, província de 
Inhambane, a 18 de Abril de 2011.

Estas instituições foram financiadas pelo FARE no âmbito do 
Programa de Apoio as Finanças Rurais.

New microfinance institutions 
inaugurated

Two micro finance institutions opened last February and 
April as a result of efforts by FARE aimed at incrementing 
the access by the population, particularly in the rural areas, 
to financial services.

One institution, denominated Canxixe Micro crédito (CAMI), 
opened on the 26th of February in the Administrative Post of 
Canxixe, Maringue district, central province of Sofala.

On the occasion, the Administrator of Maringue congratulated 
FARE and the Bank of Mozambique for jointly contributing in 
the creation of an institution that services the interests of 
the citizens.

The second institution, the Ku vunana Microcrédito, 
was inaugurated in the districts of Vilakulo and Govuro, 
Inhambane province, on the 18th of April 2011.

These institutions were financed by FARE under the Rural 
Finance Support Programme.
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