Programa de Cooperação Triangular
para o Desenvolvimento das Savanas
Tropicais de Moçambique

Transformando as SAVANAS TROPICAIS de Moçambique em uma região produtora de alimentos
O PROGRAMA
O ProSAVANA-JBM é uma
iniciativa trinacional que
envolve Moçambique, Japão e
Brasil, executada no âmbito do
Programa de Parceria Japão
Brasil (JBPP), tendo como
objetivo transformar em uma
região produtora de alimentos a
região conhecida como
Corredor de Nacala, que se
estende desde o Porto de
Nacala, no índico, rumo a oeste
e chega à Lichinga no extremo
noroeste do Continente, na
fronteira com o Malaui.

O Programa tem como conceito a promoção do desenvolvimento agrícola regional
em Moçambique a partir da tecnologia desenvolvida e acumulada pelo Brasil durante
a implementação do Programa de Cooperação para o Desenvolvimento Agrícola dos
Cerrados Brasileiros (Prodecer) e projetos e programas relacionados. No entanto,
como a situação socioeconômica de Moçambique diferente largamente do Brasil, será
necessário estabelecer modelos de desenvolvimento agrícolas apropriados para o
Corredor de Nacala e regiões adjacentes. Com base nesse entendimento, o conhecimento acumulado durante o desenvolvimento dos Cerrados será adaptado e aplicado
em Moçambique para a promoção do desenvolvimento agrícola regional da Savana
Tropical em Moçambique.

O Governo Japonês, por meio da Assistência Oficial para Desenvolvimento (ODA)
realiza investimentos para construção e reabilitação de rodovias, expansão e reabilitação do Porto de Nacala, construção de escolas, construção de hospitais, além
de outros estudos para o desenvolvimento da região.

GARANTIA ALIMENTAR
Um dos grandes desafios do Programa será o de transformar o modo de produção
regional, para uma produção que dê conta das demandas internas e que gerem
excedentes exportáveis visando à garantia da segurança alimentar em escala
global.

A JICA é o órgão do Governo Japonês responsável pela implementação da
Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA) que apoia o crescimento
e a estabilidade sócio-econômica dos países em desenvolvimento.

www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office

