Crédito- Inhambane e Sofala
Nome do Serviço: Programa de Micro-crédito

País: Moçambique

Local no País: Províncias de Inhambane e Sofala

Equipa: Contabilistas, técnicos de
Micro-crédito e de serviços Sociais.

Nome da Entidade Contratante: FARE, IDPPE/FFP e outros Nº de membros da equipa: Mais de 20
financiadores
Endereço: Maputo
Date de início: 2013

Nome do Responsável

Duração do serviço: permanente
Data de Conclusão:
permanente

Valor aproximado dos Serviços (em
US$): 150,000.00 USD

Domenico LIUZZI - Supervisor

Eric Perrin – Coordenador do Programa
Descrição do Projecto:
Este Programa teve vários financiamentos e seguintes fases:

Programa de Micro-crédito para ex-trabalhadores da OTM/CS (Organização dos
Trabalhadores Moçambicanos/Central Sindical) com o apoio da ISCOD (Organismo Espanhol), tendo
200 mutuários como beneficiários. O Programa, cujo fecho do Programa foi nos finais de 2007, teve
duração de dois anos e os montantes foram devolvidos com juros à OTM/CS Nacional.

Programa de Micro-crédito no Distrito de Mapinhane (actividade em curso). Em 2014,
recomeçou um novo programa no mesmo âmbito com duração de três anos, dando apoio à 14
Associações de Camponeses rurais e seus respectivos membros (entre 600 a 1000 mutuários) para
campanhas agrícolas seja de forma colectiva como individual.

Programa de Poupança e Crédito Rotativo (PCR) com fundos do IDPPE em seis Distritos
costeiros da Província da Sofala (Gorongoza e Maromeu), formando 600 grupos, compostos por 15 a
20 membros (actividade em curso), cujas actividades consistem na consolidação, organização,
capacitação e criação de novos grupos de PCR’s, totalizando cerca de 30 grupos de PCR com 604
membros.
Durante este período, a KULIMA foi eleita como membro do actual Conselho de Administração do
FARE (Fundo para a Reabilitação Económica), representando as Organizações da Sociedade Civil.
Descrição dos Serviços efectivamente prestados pela sua equipa:
Com a operação dos micro-bancos rurais em Inhambane e Sofala, a KULIMA está promover serviços
de poupança que focalizam os camponeses locais e outros investimentos locais apresentados pelas
comunidades. Ainda, pretende expandir os micro-crédito à província de Niassa.
Estas actividades são seguidas por um monitoramento sistemático e avaliação de modo a alcançar
bons resultados e promover o desenvolvimento rural a médio e longo prazo.

