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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
________ 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR 
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO 

COMUNICADO DE IMPRENSA - Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e 
Acesso ao Mercado (Projecto IRRIGA) 

O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) realiza na sexta˗ feira, 14 de Junho 
de 2019, a Cerimónia do Lançamento Oficial do Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena 
Escala e Acesso ao Mercado (Projecto IRRIGA), a ser orientada por Sua Excelência Higino 
Francisco de Marrule, Ministro da Agricultura e Segurançca Alimentar, pelas 10:00 horas no 
Anfteatro (Auditório), do seu Edifício Sede, sito na Praça dos Heróis Moçambicanos.  

O Projecto IRRIGA tem como objectivo, melhorar a produtividade agrícola e acesso ao mercado 
dos pequenos produtores nas áreas do projecto desenvolvidas com irrigação e, dar uma resposta 
imediata e eficiente no caso de ocorrência de uma crise ou emergência elegível. As províncias 
beneficiarias são as de Manica, Nampula, Sofala e Zambézia por um período de 6 anos, 2018-
2024, num investimento de 57 milhões de dólares dos quais dois (2) milhões são da contribuição 
do Governo de Moçambique e os restantes 55 milhões, donativo da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) do Grupo Banco Mundial. 

O MASA através do Instituto Nacional de Irrigação (INIR) é a entidade Executora do Projecto, 
o qual tem como componentes, as seguintes: (i) Desenvolvimento da Capacidade Institucional 
(capacitar as instituições envolvidas no desenvolvimento da agricultura, melhorar o quadro 
regulador e institucional; (ii) Desenvolvimento e Gestão de Irrigação de Pequena Escala 
(construir 3 mil ha, dimensionar 5 mil ha, operacionalizar 5,5 mil ha de regadios); (iii) 
Intensificação da Agricultura e Ligação com Mercados (capacitar os produtores na prática de 
tecnologias melhoradas de produção; transferência de tecnologias agrícolas (FFS); 
organização de produtores; apoio no acesso aos insumos e a serviços agrícolas através de 
vouchers; donativos comparticipados para o agro-processamento e cadeia de valor com plano 
de negócio viável); (iv) Gestão do Projecto, Monitoria e Avaliação; e (v) Contingência e 
Resposta a Emergências (providenciar resposta imediata a situações de emergência no País). 

Tomarão parte do evento membros da Direcçao do MASA, membros do Conselho Consultivo, 
Directores Provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar das províncias beneficiárias, 
Equipa Técnica e de Gestão do Projecto, Quadros do MASA, convidados de Instituições do 
Estado, Parceiros de Coorperação e Desenvolvimento, ONGs e a Sociedade Civil. 


