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QUEM SOMOS?
Vanduzi é um Distrito recentemente criado por força da Lei número 26/2013 de 18 de Dezembro para fazer
faces as novas dinâmicas de desenvolvimento sócio-económico e cultural do país.
Com uma superficie total de 3.157Km2, e 140.476 mil habitantes, dois quais 70.167 são Homens e 70. 310
Mulheres, Vanduzilocaliza-se estrategicamente no centro da província de Manica, a 30 km da cidade capital,
Chimoio, sendo igualmente, um importante corredor de desenvolvimento para a região centro do país.
A agricultura é a principal actividade económica e de sustento para a maioria das famílias do Distrito.

AS NOSSAS POTENCIALIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

As pessoas são o nosso maior capital.
Quatroinstituições académicas que apoiam na transferência de conhecimento as comunidades e ao sector privado.
Água em abundânciados rios: Pungwe, Vanduzi, Nhacadunguire, Revue, Mudzidzi, Mucombedzi, Dique e Beomalonga,
Dez (10) represas e várias baixas de água e sistema de rega que permitem a produção durante todo ano.
Clima favorável para actividade agrícola.
Terras aráves e disponíveispara prática de actividade agrícola.
Rica diversidade cultural, historica e gastronómica.
Solos favoráveis para a exploração mineral

O Governo do Distrito de Vanduzi, entende que deve criar condições para que estas potencialidades estejam, a
disposição dos agentes económicos,por forma, possam investir com maior CONFIANÇA, CRIAR riqueza, e GERAR
rendas para para os moçambicanos que nesta parcela habitam.
•

Neste contexto, o Governo do distrito de Vanduzi e seus parceiros, realizam no dia 23 de Junho 2017 a 1ª
Conferência Económica Vanduzi com slogan: Confiança, Parcerias e Desenvolvimento.

OBJECTIVOS
•
•
•
•

Apresentar as potencialidades e oportunidades económicas do distrito com vista atrair investimentos nas
áreas: agrícolas, minerais, turismo e serviços rumo ao DESENVOLVIMENTO;
Dar visibilidade as Empresas que operam no Distrito de Vanduzi.
Viabilizar PARCERIAS de negócios entre os participantes.
Estabelecer maior CONFIANÇA entre o Governo distrital e o sector privado local, nacional e internacional.

EVENTOS
•
•
•

Feiras exposição, onde os participantes produtores locais e dos distritos circunvizinhos, poderão expor as
suas marcas, produtos e serviços.
Encontros dois a dois, para que os participantes possam viabilizar suas parcerias.
Visitas as empresas com possibilidades de gerar oportunidades de negócios (Companhia de Vanduzi, Abílio
Antunes, MozBeef, QuelimaneFarm, produtores singulares e associações agrícolas.
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PROPOSTA DE TEMAS PARA DISCUSSÃO
•
•
•
•
•
•
•

Apresentação Institucional do distrito de Vanduzi suas potencialidades e oportunidades.
Vanduzi como um corredor estratégico para desenvolvimento da Província de Manica e a região centro do país.
O papel da academia para o fortalecimento da economia local.
Projecto de urbanização da área de pecuária na localidade de Chiremera.
Apresentação das grandes Companhias/ Bancos/parceiros do distrito de Vanduzi e outras instituições.
Ambiente de Negócios na província de Manica.
Apresentação do projecto Social para a Educação: Janela do futuro.

PÚBLICO ALVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Agentes Económcos, investidores Banca,
Agências de Financiamento,
Universidades e Institutos,
Académicos,
Estudantes,
ONG,s,
Público em geral,
Midia

NOSSOS PARCEIROS
•
•
•
•
•
•
•

Instituições Públicas: CPI, IPEME, ICM, BNI, ATM Bolsa de Mercadorias,Agência Vale do Zambeze.
Instituições Privadas de interesse público
Empresas Privadas: Moz Banco, ETG, DECA, Companhia de Vanduzi, DECA, AbílioAntunes, ECOTECA,
Barloworld Equipamentos, Complexos Kulhabwino e Lamimos.
Associações Empresariais: CTA, REDEPMES, APME, Câmara de Comercio de Moçambique.
Academias: ISPM, IAC, IAEG,Unizambeze, Universidade Católica, Universidade Pedagógica.
ONGs
Midias
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