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AGRA vai investir US$ 26 milhões de
dólares na agricultura moçambicana

A Aliança Africana para a Revolução Verde (AGRA) vai investir, nos próximo cinco anos, cerca de US$ 26
milhões de dólares em iniciativas para a melhoria das condições de vida das comunidades camponesas do
setor familiar em Moçambique.
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Citado pelo jornal Diário de Moçambique, o representante da AGRA em Moçambique, Paulo Mole, disse que,
para o efeito, já foram de�nidas as linhas pelas quais o programa pretende trilhar.

A AGRA é uma organização que na sua atuação engloba organismos estatais e privados e tem como patrono
o antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ko� Annan, que durante o tempo em que esteve
a dirigir esta entidade convenceu o mundo sobre a possibilidade de África se tornar auto-sustentável.

Na ocasião, Mole disse esperar  que cerca de 1.530 mil produtores agrícolas sejam cobertos por projetos
ligados à melhoria da produtividade e acesso aos mercados nos corredores da Beira e Nacala, bem como no
vale do Zambeze.

Acrescentou que, para o efeito acabam de ser aprovados quatro projetos orçados em nove milhões de dólares,
os quais vão ser implementados num período de três anos e fazem parte de um total de 19 apresentados por
diversos intervenientes que se propõem a reforçar a agricultura naquelas áreas do país.

Segundo Mole, um dos programas será realizado no Corredor de Nacala e está virado à cadeia de valor do
milho e soja. A ideia, segundo a fonte, é conectar os produtores ao mercado, o que passa pela de�nição das
especi�cidades do que se procura e se pode oferecer.

Dois projectos vão para as províncias de Manica e Tete, sendo um para o desenvolvimento de pequenas e
médias empresas agrícolas, com enfoque para a produção e comercialização, e outro direccionado à
pesquisa e produção de fertilizantes, de acordo com a natureza de solos da zona.

Segundo Paulo Mole, a quarta iniciativa visa o estabelecimento de uma rede rural de insumos no vale do
Zambeze, vista como um dos grandes empecilhos para o sucesso da agricultura, numa área com excelentes
condições agro-ecológicas.
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