
O distrito possui um Jazigo de areias pesadas (Titânio), 
constituin-do a maior reserva mundial de ilmenite, componente 
essencial da industria de Titânio. Existe uma área de 10.000 ha 
destinados para a exploração das areias pesadas. 
Nas florestas distinguem-se algumas espécies com um certo 
valor económico, tais como mecrusse (simbir), chanfuta e 
sândalo mas em quantidades limitadas. 

Vectores de Desenvolvimento 
O Distrito possui 3 vectores de desenvolvimento económico 
desig-nadamente criação de gado bovino, mandioca e castanha 
de caju. As outras potencialidades do Distrito são batata-doce, 
peixe, gado caprino, gado ovino, gado suíno, tomate, milho, 
turismo, feijão nhemba, amendoim, avicultura e hortícolas. 

Industrias 
O parque industrial do distrito é composto por 36 indústrias, das 
quais 27 operacionais e 9 inoperacionais. 
As indústrias operacionais, são basicamente micro e pequenas 
empresas ligadas à produção de pão, moageiras, processamento 
da moringa, processamento da castanha e outros artigos. 

Instituições Académicas 
Em Chibuto, há umas instituições de ensino superior (ESNEC), 
que jogam um papel importante na investigação e formação de 
quadros superiores em diversas áreas. 
A ESNEC oferece cursos de Licenciatura em economia agrária, 
gestão e Liderança, Finanças e Agro-Negocios. Todos os cursos 
têm a duração de 4 anos. 
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Informação Geral
.O Distrito de Chibuto, com 5.700 Km2, situa-se a Sudeste da Pro-víncia de 
Gaza, fazendo limites a Este, com os distritos de Manja-caze e Panda 
(província de Inhambane); Norte com o Distrito de Chigubo; a Ocidente 
com o distrito de Guijá e a Sul com os Distri-tos de Xai-Xai e Chókwe. O 
Mapa a seguir, apresenta os limites geográficos do Distrito. 
A designação "Chimbuntsu", actualmente Chibuto, tem a sua ori-gem 
numa pequena elevação, que no tempo do Régulo Chigongua-nhane 
Macuácua era considerado um sítio de cultos tradicionais para evocação 
dos espíritos pedindo chuva. Estas cerimónias datam de tempos remotos 
de Mulalene, primeiro Régulo, que foi sucedido por Chigonguanhane. O 
Distrito de Chibuto, ascendeu ao estatuto de Cidade em 08 de Outubro de 
1971. 
Economia 
Em 2012, o Distrito de Chibuto contribuiu com 20,91 para a produ-ção 
global da Província, o que coloca como o 2º maior contribuinte, depois de 
Mandlakazi. 
A actividade económica do distrito assenta, fundamentalmente, na 
agricultura e na pecuária. Outras actividades que contribuem para o 
aumento da produção e geração de rendimentos são a pesca, e o 
comércio. Além disso, o distrito possui algumas facilidades para atracção 
de investimentos, como sejam as condições naturais como a disposição 
do relevo, clima e recursos hídricos favoráveis à prática da agricultura 
sobretudo as culturas de arroz e hortícolas. Os recursos humanos 
qualificados embora ainda insuficientes, a existência de infra-estruturas 
sócio-económicas básicas energia eléctrica, água, rede de telefonia 
móvel e fixa, rede sanitária e escolar. 
O distrito possui um Jazigo de areias pesadas (Titânio), constituin-do a 
maior reserva mundial de ilmenite, componente essencial da industria de 
Titânio. Existe uma área de 10.000 ha destinados para a exploração das 
areias pesadas. 
Nas florestas distinguem-se algumas espécies com um certo valor 
económico, tais como mecrusse (simbir), chanfuta e sândalo mas em 
quantidades limitadas. 

Contactos:
Secretaria Distrital de Chibuto: +258 28272107

Serviço Distrital de Actividades Económicas: +258 28272081
Escola Superior de Negócios Empreendimento de Chibuto

(ESNEC): +258 28272440
CapelasMohambe: +258 824220210 ou +258 828917110

Poeiras: +258 842588110 - Raimundo Mustadji: +258 828536350

Porquê investir em Chibuto

Chibuto possui extensas áreas aráveis para agricultura 
(66.644 ha aráveis);

A disposição do Relevo, Clima, e Recursos Hídricos
favoráveis à prática da agricultura;

Existência de grandes áreas de pastos de boa qualidade
bem como a sua tradição na criação de gado;

O distrito possui um Jazigo de areias pesadas (Titânio),  
c o n s t i t u i n d o  a  m a i o r  r e s e r v a  m u n d i a l  d e  i l m e n i t e ,  
componente essencial da indústria de Titânio;
Chibuto  possui  uma inst i tu ição Ens ino Super ior  (Escola  
S u p e r i o r  d e  N e g ó c i o s  E m p r e e n d e d o r i s - m o  e  C h i b u t o )  
q u e  f o r m a m  q u a d r o s  q u a l i f i c a d o s  e  a p t o s  a  s e r e m  
integrados no mercado de tra-balho;
 A simpática e acolhimento da população.



Oportunidaes de Negócios

As principias espécies animais existentes no Distrito são os 
galináceos, suínos, caprinos, ovinos e bovinos. O Distri-to tem como 
potencialidades para prática destas activida-des a existência de 
grandes áreas de pastos de boa quali-dade bem como a tradição na 
criação de gado. Existem no Distrito 7.201 criadores de animais, dos 
quais 6.678 homens e 523 mulheres, no sector familiar. Para o sector 
privado existem 38 criadores todos eles homens. 

Em termos de efectivos de gado bovino, o Distrito conta um total de 
81.771 cabeças de gado bovino colocando em primeiro lugar a nível 
da província. Assim sendo o Distrito Chibuto tem uma capacidade de 
reprodução anualmente de 8.000 cabeças de gado bovino. Mas 
possui um poten-cial de 244.244 cabeças de gado bovino e tem 
oportunida-des de negócio em 170.907 toneladas por ano.
 
A). Aumentar a produção de gado bovino em 170.907 cabeças 
B). Construir 3 tanques carracicidas e reabilitar 4. 
C). Sensibilizar as comunidades em matéria de combate às 
queimadas descontroladas bem como penalizar os infractores 
D). Reabilitação de 20 Mangas para tratamento de gado e construção 
de 15. 
E).Capacitar os criadores de gado em matéria de aprovei-tamento 
sustentável dos recursos locais (palha de milho e capim) para 
produção de pasto. 
F) Instalar casas agrárias em locais estratégicos, com capacidade de 
fornecimento de insumos para 13000 cabe-ças de gado/posto 
G).Estabelecer linhas de crédito acessíveis aos criadores de gado, de 
modo a poderem comprar insumos e gado adicional 
H) Construir mais 5 represas e reabilitação de outras 10, de modo a 
reduzir as distâncias para abeberamento do gado; 
I) Fomentar a introdução de 3.000 cabeças de gado leitei-ro; 
j) Criar 4 e revitalizar 2 comissões de fiscalização; 

K) Capacitar os criadores e artesãos em tecnologia de processa-mento de 
(enchidos, leite, queijo, peles, chifres); 
L) Reabilitar e melhorar o matadouro para reforçar a capacidade de abate 
de animais e conservação de carne por ano; 
M) Instalar 5 talhos nos restantes postos administrativos; 
N) Adquirir 2 viaturas com câmara frigorífica para transporte de carne; 
O) Realizar acções de divulgação do potencial de produção de carne, 
através de feiras, meios de comunicação, colocação de etiquetas nos 
produtos; 
P) Reabilitar e manter regularmente as vias de acesso (Funguane, 
Maqueze, Changanine, Mugunwane), de modo a garantir a sua 
transitabilidade. 
A mandioca é o outro vector de desenvolvimento de Chibuto, sendo a 
produção actual de cerca de 178,620 toneladas por ano, contra um 
potencial calculado em 555.680 toneladas de mandioca. Ou seja, há uma 
oportunidade de negócio para a produção de mais 524.116 toneladas de 
mandioca por ano. 
A cadeia de valor da cultura de mandioca oferece as seguintes 
oportunidades de negócio: 
A) Produzir mais 376.980 tons mandioca; 

B) Produzir mais 376.980 tons mandioca; 

C) Aproveitar os remanescentes 150 hectares aptos para a produção de 
mandioca; 

D) Instalar 24 hectares de multiplicação de estacas de mandio-ca. 
Disposição de 41.670 litros de insecticidas, 9260 pulve-rizadores, 4.760 
juntas e 3 tractores 

E) Recrutar mais 11 extensionistas; 

F) Conceder micro-crédito para cerca de 9.260 produtores de mandioca 
(FDD, FFA, etc); 

G) Instalar fábricas com capacidade de processamento de 200.000 tons 
de mandioca; 
H) Instalar fábricas com capacidade de produzir embalagens para 
200.000 tons de mandioca; 
I) Realizar acções de marketing da qualidade, do potencial e da 
oportunidade de negócio da mandioca, através de feiras, rádio 
comunitária local, televisão, etiquetas dos produtos e portal do Governo 
do Distrito; 
J) Melhorar as condições de transitabilidade das principais vias de 
acesso. 

A casta de caju constitui outro vector de desenvolvimento 
económico de Chibuto. Actualmente, o distrito produz cerca de 
6.650 toneladas/ ano, mais possui um potencial calculado em 
18.000 toneladas de casta-nha de caju, o que significa que ainda há 
uma oportu-nidade de negocio para a produção de mais 11.350 
toneladas de castanha de caju por ano. A cadeia de valor da castanha 
de caju possui ainda algumas falhas, que consubstanciam as 
seguintes oportunida-des de negócio: 

Aumentar o aproveitamento de 5.652 hectares e, elevar o índice de 
produção dos actuais 7 para 15 kgs/arvore e melhorar a qualidade da 
castanha de caju com out turn (rendimento) de 42- 46 librasaju 
possui ainda algumas falhas, que consubtanciam as seguintes 
oportunidades de negocio: ; 
Pulverizar 950.000 cajueiros e fomentar outros 250.000; 
Potenciar os viveiros privados através do outsourcing no âmbito de 
Intensificação de Produção de Mudas (IPDM) -de modo a passar dos 
actuais 90.000 para 120.000 mudas; 
Identificar/treinar mais 62 novos provedores de serviço; 
Operacionalizar a fábrica existente e instalar uma com capacidade 
de processamento de 17.300 toneladas; 
Demonstrar a nível dos Postos Administrativos as várias 
possibilidades de aproveitamento da pêra de caju; 
Capacitar e prestar assistência técnica a 21.951 produto-res em 
matéria de procedimento pós colheita; 
Demonstrar aos produtores as vantagens de se organiza-rem em 
associações, de forma a aumentarem o seu poder de negociação e 
melhor defenderem os seus interesses; 
Realizar acções de marketing da qualidade, do potencial e da 
oportunidade de negócio da castanha, através de feiras, rádio 
comunitária local, televisão, etiquetas dos produtos e portal do 
governo do Distrito; 
Criar condições para existência de mais 12 transportado-res de 
castanha; 
Melhorar as condições de transitabilidade das principais vias de 
acesso. 
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