
Roma, 10 de Fevereiro 2020 – O Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agricola (FIDA) das Nações Unidas, anuncia hoje um
apoio a um novo programa com vista ao aumento da segurança
alimentar e resiliencia a bene�ciar pelo menos 902,500 produtores
rurais de Moçambique, um dos Pais africanos severamente afectado por
mudanças climaticas.

Em Moçambique, 70 por cento da população vive nas zonas rurais e são
alatamente vulneráveis as mudanças climaticas. Moçambique é o
terceiro País mais afectado em Africa, com cerca de 58 por cento da
população afectada por efeitos das mudanças climaticas. Os efeitos das
mudanças climaticas no sector agrario foram evidentes em 2019
quando o País foi severamente afectado por dois ciclones – Idai e
Kenneth – tendo destruido milhares de hectares de cultivo no centro e
norte do País.

Ao mesmo tempo, ao nivel domestic, assiste-se a uma crescent
demanda dos produtos agricolas. Contudo, para satisfazer esta
demanda, Moçambique continua a depender de importações.
Actualmente productos alimenares contribuem com cerca de 29 por
cento do total das importações. 

O Acordo Financeiro para o Programa do Desenvolvimento Inclusivo de
Cadeias de Valor (PROCAVA) foi hoje assinado por Donald Brown, Vice
Presidente Associado do FIDA para PMD e Victor Gomes, Vice
Governador do Banco de Moçambique.

Este programa de US$72.5 milhões, visa melhorar a resiliencia e as
condiçoes de vida dos produtores rurais onde pelo menos a metade dos
bene�ciaries são mulheres e 30 por cento constituido por jovens. O
programa vai contribuir para o melhoramento das condições de vida,
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segurança alimentar e resiliencia as mudanças climáticas, considerados
factores críticos para ajudar Moçambique a alcançar os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável, incluindo eliminação da pobreza, fome
zero e equidade de genero  (SDGs 1, 2 and 5).

Este �nanciamento inclue  um Emprestimo no valor de $8.4 milhões  e
um Donativo de do FIDA no valor de $33.6 milhões.. Por outro lado, o
Governo de Moçambique vai contribuir no programa com $4.9 milhões
, enquanto que outros $5.6 milhões provirão da contribuição dos
bene�ciarios bem como do co-�naciamento dos outros parceiros de
desenvolvimento.

“O Projecto de Desenvolvimento de Cadeias de Valor nos Corredores de
Maputo e Limpopo (PROSUL), foi implementado nos districtos da
região Sul do País, tendo sido uma base de referencia para o
desenvolvimento de cadeias de valor e promoção de adaptação e
resiliencia tanto para agricultura como para a produção pecuaria,”
disse  Robson Mutandi, Director do FIDA para  Moçambique. “PROCAVA
vai tomar como base os sucessos do PROSUL e fazer a promoção de
desenvolvimento de Cadeis de Valor com recurso a praticas
apropriadas, sustentaveis do ponto de vista ambiental e que reduzem os
efeitos das mudanças climáticas nas áreas do projecto.

O programa vai primeiramente fazer o focus para horticultura, carnes
vermelhas (bovinos e caprinos), frangos, leguminosas e mandioca.
Todas elas consideradas sensiveis a mudanças climaticas. Para o efeito,
o programa vai igualmente investor nas infrastruturas de regadios e
nas tecnologias que permitem um aproveitamento e�ciente desses
perimetros irrigados. O programa vai igualmente aumentar o acesso
dos pequenos produtores aos mercados atravez do estabelecimento de
ligações entre estes e outros actors ao longo da cadeia.

PROCAVA vai igualmente criar capacidades dos pequenos produtores
em materias de produção e processamento, por forma a que eles sejam
competitivos. Infraestruturas rurais apropriadas de apoio a produção
com orientação para o Mercado vão ser construidas para permitir uma
e�ciente  participação dos produtores nos  mercados e por via disso
melhorar os niveis de vida das familias.

Outras actividades consistirão na construção de unidades de pequena
escala para o processamento e empacotamento de vegetais perto dos



regadios bem como unidades para a engorda de bovinos e caprinos.
PROCAVA vai ser implementado em 75 distritos cobrindo todas as
provincias, durante  10 anos.

O IFAD começou com as suas operações em Moçambique em 1983 e já
investiu  mais de 386.47 milhões de dólares em �nanciamento para 15
programas e projecto os no país nu total de USD 585 milhões. Essas
intervenções bene�ciam directament a 2,391,789 familias rurais.
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IFAD invests in rural people, empowering them to reduce poverty,
increase food security, improve nutrition and strengthen resilience.
Since 1978, we have provided US$22.4 billion in grants and low-
interest loans to projects that have reached an estimated 512 million
people. IFAD is an international �nancial institution and a United
Nations specialized agency based in Rome – the United Nations food
and agriculture hub.  

More about IFAD: www.ifad.org.
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