
1 

 

 

 

  
 

ANGOLA 

Data: 12/07/16    

 

Angola Recebe Apoio do Banco Mundial para Aumentar a 

Produtividade Agrícola 
 

WASHINGTON, 5 de Julho de 2016 - O Conselho de Administração do Banco Mundial a 

aprovou hoje um empréstimo IBRD de 70 milhões de dólares para aumentar a produção, 

produtividade e comercialização agrícola dos pequenos agricultores de culturas selecionadas em 

Angola. 

 

A dependência de Angola sobre as importações de alimentos juntamente com a actual crise fiscal 

e a recessão económica causada pela maior queda dos preços do petróleo nas últimas décadas, 

levou o Governo de Angola (GoA) a acelerar o ritmo com que diversifica a sua economia para 

sectores como a agricultura. Este sector tem potencial para empregar a grande maioria dos pobres 

das zonas rurais, assegurando maior inclusão de crescimento, reduzindo os gastos com a 

importação de alimentos para o país e combater a desnutrição que afecta 30% de crianças com 

menos de cinco anos de idade em todo o país. 

 

"Estou satisfeita por atingirmos tão importante marco", aclamou Clara de Sousa, Representante 

Residente do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe. "Angola tem um grande 

potencial na agricultura com os seus estimados 35 milhões de hectares de terras aráveis, dos quais 

menos de 4 milhões de hectares estão actualmente sob cultivo. Mais importante, o projeto é muito 

importante para melhorar a subsistência de muitos pequenos agricultores pobres no Planalto 

Central de Angola, aumentando a sua produtividade agrícola e as articulações para os mercados. 

Aguardamos com expectativa o novo escalonamento no âmbito deste projecto dos êxitos 

alcançados no âmbito do projecto MOSAP. " 

 

Mais especificamente, o projeto vai ajudar a melhorar as habilidades técnicas, institucional, de 

gestão e de marketing de 150.000 agricultores, bem como reforçar a capacidade de especialistas 

agrícolas do governo, instituições de investigação agronómica, prestadores de serviços agrícolas 

privados e as ONGs, e apoio a cadeias de valores da agricultura. Isto ajudará a estabelecer e 

reforçar as associações de pequenos agricultores; melhorar a competência técnica e gestão dos 

pequenos agricultores; e melhorar a capacidade do governo para prestar apoio institucional para a 

produção agrícola e comercialização dos pequenos agricultores. O projeto apoiará também o 

desenvolvimento de cadeias de valor de culturas seleccionadas através de subsídio de investimento 

por avaliação baseada em demanda a grupos de pequenos agricultores e organizações, como meio 

de melhorar a produtividade agrícola, a produção e o acesso ao mercado. Espera-se beneficiar 

cinquenta mil pequenos agricultores directamente a partir desta forma de apoio. 
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"Esse projeto será implementado no planalto central que compõem as províncias do Bié, Malanje 

e Huambo. Estas províncias são dotadas de condições agro-ecológicas adequadas para aumentar 

a produtividade agrícola, a produção e a comercialização," acrescentou Aniceto Bila, Líder de 

Equipa do Banco Mundial para esta operação. 
 

O projecto está alinhado com os planos do GoA, especificamente o Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Angola (PND) 2013-2017, que destaca a agricultura e o desenvolvimento 

rural como uma área prioritária para melhorar a segurança alimentar e revitalizar a economia rural. 

O projeto também é coerente com as metas do Banco Mundial de erradicar a pobreza extrema e 

melhorar a prosperidade partilhada no mundo, bem como com a estratégia de parceria com o país 

(CPS – sigla em inglês). 

 

 
 

Contactos:  

em Washington: Aby Toure 202 473 8302, Akonate@worldbank.org 

em Maputo: Rafael Saute, (258) 21482300, rsaute@worldbank.org 

 

 

Friend us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankafrica 

Follow us on Twitter: https://twitter.com/WorldBankAfrica 

Watch our videos on YouTube: http://www.worldbank.org/africa/youtube 

Listen to our Podcasts on Soundcloud: https://soundcloud.com/worldbank/sets/world-bank-africa 

mailto:Akonate@worldbank.org
mailto:rsaute@worldbank.org
http://www.facebook.com/worldbankafrica
https://twitter.com/WorldBankAfrica
http://www.worldbank.org/africa/youtube
https://soundcloud.com/worldbank/sets/world-bank-africa

