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Acordo de financiamento
agrícola entre FIDA e Angola

Em agosto deste ano (2017), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e o Governo de Angola

assinaram acordo de financiamento que prevê geração de renda e segurança alimentar para famílias de menor poder

aquisitivo. Denominado de Projeto de Desenvolvimento de Pequenos Agricultores e Comercialização do Cuanza Sul

e da Huíla (SADCP-CH, sigla em inglês), são estimados gastos no total de US$ 38,2 milhões.

O projeto ambiciona beneficiar cerca 60 mil angolanos, moradores das províncias de Cuanza Sul e Huíla. Para tanto,

os recursos estarão direcionados para projetos que financiem o aumento na produtividade de pequenos agricultores,

dando enfoque especial para os jovens e mulheres da região.

Dos US$ 38,2 milhões previstos, a imprensa angolana notícia que US$ 28,8

milhões serão originados de empréstimo do FIDA, US$ 8,2 milhões virão de

cofinanciamento do Governo de Angola e o restante serão recursos

adquiridos entre os beneficiários do projeto.

Considerando a captação de água precária de ambas as províncias, o projeto

também prevê a extensão do acesso a água, favorecendo, sobretudo, os

sistemas de irrigação das plantações. Paralelo a isso, ele também financiará tecnologias que aumentem a resiliência

climática e a proteção dos resultados das colheitas, como sistemas de estocagem e processamento.

Há mais de quinze anos atuando em Angola, o FIDA já endossou seis programas e projetos semelhantes a esse,

beneficiando mais de 250 mil pequenos agricultores e investindo quase US$ 140 milhões.
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Ressalta-se que a atual gestão do fundo possui boa relação com o Governo angolano. Eleito no início deste ano, o

presidente Gilbert Houngbo divulgou nota agradecendo o apoio do representante permanente de Angola na agência,

o embaixador Florêncio de Almeida, durante a campanha pelo mandato. Além disso, Angola está pela terceira vez

entre os membros do Conselho de Administração.

Iniciando suas atividades em 1978, o FIDA foi criado para promover investimentos e o empoderamento da população

rural, com o objetivo de “reduzir a pobreza, aumentar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e fortalecer a resiliência”.

Desde então, já foram disponibilizados, em forma de doações e empréstimos a juros baixos, mais de US$ 18 bilhões

em benefício de aproximadamente 462 milhões de pessoas.      
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“Banco Mundial” aprovou um empréstimo de
US$ 78 milhões para promover agricultura
Paulista
O “Banco Mundial” aprovou um empréstimo de
US$ 78 milhões para o Estado de São Paulo, em
apoio ao “Projeto Desenvolvimento Rural
Sustentável”, desenvolvido pela “Secretaria de
Agricultura e Abastecimento” e executado pela
1 de junho de 2010
Em "NOTAS ANALÍTICAS"

Coréia do Sul financiará projetos agrícolas em
Angola
O Governo angolano está próximo de entrar na
segunda fase do “Projeto de Produção de
Algodão” em seu território. Há planejamentos
para o início em 2011 e tal Projeto se dará
graças a um “Acordo de Financiamento” firmado
6 de dezembro de 2010
Em "NOTAS ANALÍTICAS"

EUA fomentam relações com Angola
No dia 10 de abril de 2014, o Governo dos
“Estados Unidos da América” (EUA) enviou uma
comitiva para “República de Angola”, composta
porLinda Thomas-Greenfield, “Secretária de
Estado Assistente para os Assuntos Africanos do
24 de abril de 2014
Em "ÁFRICA"
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