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Higest

• Criada em 1993, em Moçambique.

• É uma empresa avícola verticalmente integrada.

• Produz e distribui para todas as províncias de 

Moçambique: rações e pintos (marca Higest) e frango 

congelado (marca Nacional).

• 572 Colaboradores.
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Higest

“[Higest] é uma empresa que ajuda a resolver parte dos problemas do nosso País… é uma empresa

que está a criar condições para a auto-suficiência (de frango)… para termos zero importações, e esta

empresa está a fazer a sua parte.”

Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique (visita à Higest em Outubro de 2016)
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O Início

• No início da década de 90 do século XX, após uma viagem

empresarial pela América Latina e África, o Dr. Teixeira de Almeida

tem a visão de constituir um projecto empresarial em Moçambique.

• Nasce, em 1993, a Higest Moçambique, com o “sonho” de

desenvolver uma empresa avícola líder em Moçambique em 20

anos.

• Projecto de investimento estrangeiro número 1 em Moçambique na

agência de promoção do investimento estrangeiro (APIEX / CPI).

• O Acordo de Paz de Moçambique foi assinado a 4 Outubro de 1992.
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Promotores do projecto



Missão, Visão e Valores
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Evolução histórica
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1993 Constituição da sociedade HIGEST MOÇAMBIQUE.

1995 Fábrica de ração a 1 de Agosto de 1995 (41.000 Ton em 2021).

1999 Centro de Incubação – produção de 1,6 milhões de pintos (13,5 milhões em 2021).

2002 Abertura da primeira loja de venda de rações e pintos (27 Lojas em 2021).

2009 Matadouro – produção de 922 Ton de frango (5.100 Ton em 2021).

2018 Centro de Reprodução, na Namaacha (6,1 milhões de ovos férteis em 2021).

2021 Centro de Engorda de Frango, em Mafavuka (318 Ton em 2021).



Cadeia avícola
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Reprodução Incubação Engorda Processamento Distribuição

Aviário de galinhas

reprodutoras

Produção de ovos

férteis.

Incubadora

Produção de pintos 

de 1 dia a partir dos 

ovos férteis.

Aviário de frangos

de corte

Crescimento dos 

pintos até ao peso de 

abate.

Matadouro

Abate e 

processamento.

Entrega a retalhistas

e grossitas.

Fábrica de ração

Produção de ração

para reprodutoras, 

poedeiras e frangos

de corte.

Nutrição



Centro de Reprodução Namaacha (CRN)

• Inaugurado em 2018.

• Localização: Namaacha, Província de Maputo.

• Produção em 2021: 6,1 milhões de ovos férteis.

• 29 colaboradores.
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Centro de Incubação (CI)

• Inaugurado em 1999.

• Localização: Machava, Província de Maputo.

• Produção em 2021: 13,5 milhões de pintos.

• 19 colaboradores.
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Fábrica de Rações

• Inaugurada em 1995.

• Localização: Machava, Província de Maputo.

• Produção em 2021: 41.000 Ton de ração.

• 98 colaboradores.
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Centro de Engorda de Mafavuka (CEM)

• Inaugurado em 2021.

• Localização: Mafavuka, Província de Maputo.

• Produção em 2021: 318 Ton de frango vivo.

• 11 colaboradores.
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Matadouro

• Inaugurado em 2009.

• Localização: Machava, Província de Maputo.

• Produção em 2021: 5.100 Ton de carne de frango.

• 148 colaboradores.
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Recursos Humanos

• 572 colaboradores.

• 40% mulheres.

• + 60 colaboradores com formação superior.

• Protocolos com Universidades Moçambicanas para recepção de Estagiários.

• - 1% expatriados.

• Apoios aos colaboradores: empréstimos sem juros; formações em

Moçambique e no estrangeiro; mês extra de licença de maternidade;

saúde; folga no dia de anos e oferta de caixa de 10 frangos; patrocínio no

1 de Maio - polos, capulanas e lanche.
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Higest in my life

https://www.youtube.com/watch?v=p3awF355z88

https://www.youtube.com/watch?v=Va01awHIZYw

https://www.youtube.com/watch?v=p3awF355z88
https://www.youtube.com/watch?v=Va01awHIZYw


Formação
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Formação contínua: para acompanhar a transição tecnológica em curso na

HIGEST, é necessário manter actualizado o conhecimento técnico e

comportamental das diferentes equipas.



Responsabilidade Social
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Colaboradores & 

Criadores Avícolas

Igualdade de oportunidades.

Igualdade de pagamento.

Formação.

Carreira.

Estágios.

Suporte à comunidade

Assistência a instituições de 

cariz social.

Apoio às comunidades

envolventes.

Transformação social

Contribuição para redução

da desnutrição.

Disponibilização de meios

para criação e distribuição

de riqueza.

Contribuição fiscal.



Qualidade, Ambiente e Inovação

• Implementação do HACCP em todas as unidades produtivas.

• Licença ambiental em todas as unidades produtivas.

• Certificação em seguraça alimentar no matadouro: FSSC 22000 (que inclui

ISO 22000).

• Adopção de tecnologia europeia de ponta em todas as unidades

industriais.
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Parcerias institucionais

• Governo de Moçambique (seminários, eventos, formações).

• Associação Moçambicana da Indústria Avícola (AMIA).

• FAO.

• GIZ (Governo Alemão).

• Campo de Refugiados em Nampula (Governo de Moçambique).
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Investimento para o futuro
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• ETAR Matadouro (em curso): modernização do sistema de tratamento

de águas residuais originadas no processo de abate, utilizando a mais

recente tecnologia europeia e automação, de modo a garantir uma alta

eficiência no tratamento e reutilização das águas.

• Fábrica de Rações (em curso): seguindo as mais recentes tendências

tecnológicas da indústria europeia, a unidade está a ser construída de raíz,

apostando na automação e qualidade para garantir a elevada e consistente

performance da produção, diminuido os custos de produção de frango.

• Parque fotovoltaico (2023): com vista a reduzir o impacto ambiental e

a dependência do fornecimento de energia eléctrica da rede nacional.

• Unidades no Norte: expansão da HIGEST para o Norte de Moçambique

de forma a disponibilizar maior gama de produtos para mais famílias.

• Centro de Reprodução #2 (2025): expansão da capacidade de

produção própria de ovos de incubação.



Investimento para o futuro
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Higest
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• Empresa avícola totalmente integrada e tecnologicamente
avançada

• 26% de quota de mercado

• Marca líder em rações (Higest) e frango congelado (Nacional) 

• Impacto social elevado num sector com efeito multiplicador

• Boas práticas (qualidade e segurança alimentar) e 
Sustentabilidade (eficiência, capital humano e ambiente) 

• Equipa jovem, multidisciplinar e Moçambicana

Snapshot
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Higest Moçambique, Lda
Av. Josina Machel, Km 15 – Machava

Moçambique

www.higest.co.mz

www.frangonacional.co.mz

Contactos do Conselho de Administração

mariocouto@higest.co.mz

manueldealmeida@higest.co.mz

americomarques@higest.co.mz

anaoliveira@frangonacional.co.mz

http://www.higest.co.mz/
http://www.frangonacional.co.mz/
mailto:mariocouto@higest.co.mz
mailto:manueldealmeida@higest.co.mz
mailto:americomarques@higest.co.mz
mailto:anaoliveira@frangonacional.co.mz

