
  

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Cerimónia de Entrega de GPS`s pela Embaixada da República da Turquia ao Ministério 

da Agricultura e Segurança Alimentar 

No âmbito da cooperação bilateral entre a República de Moçambique e a República da Turquia 

no domínio da agricultura, o Fundo do Desenvolvimento Agrário submeteu um projecto de 

Mapeamento de áreas Agrícolas disponíveis e Infraestruturas à Agência Turca de Cooperação 

e Coordenação (TIKA), em Março de 2018, avaliado em USD 851.256,00 (oitocentos e 

cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta seis dólares americanos). 

 

Projecto 1: Mapeamento das áreas agrícolas disponíveis e infraestruturas – USD 

351.256,00 

Com a implementação do projecto espera-se desenvolver métodos e procedimentos 

simplificados para fazer o mapeamento agrário, de modo a estabelecer uma base de dados 

harmonizada, em que facilitará na respectiva  actualização e a responder aos desafios actuais, 

permitindo assim aos decisores  na tomada  de decisão a tempo e hora.  

Numa primeira fase, pretende-se reciclar os técnicos do FDA no manuseamento do 

GPS/ArcGis de modo a adopta-los de conhecimentos científicos, que em coordenação com o 

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, poder-se-á definir prioridades para levar a 

cabo o mapeamento agrário. Este mapeamento permitirá ter o conhecimento da situação sobre 

a distribuição geográfica e espacial do potencial agrária e respectivas regiões, podendo assim 

de forma integrada contribuir para a qualificação das áreas prioritárias para o desenvolvimento 

agrário, promovendo projectos de investimentos e sua implantação. 

 

 

 



Projecto 2: Inventariação e Mapeamento dos Regadios – USD 500.000,00 

A pretensão desta actividade é recolher e sistematizar toda informação relevante e actualizada 

sobre os regadios existentes no país, suas características, localização e extensão, seu estado de 

operacionalidade, propriedade e utentes, infraestruturas associadas, sua viabilidade técnica e 

sustentabilidade económica, de modo a estabelecer um banco de dados actualizado sobre o 

fundo de terras irrigadas.  

Para as Áreas de Intervenção pretende se fazer um levantamento à escala nacional, sobre os 

regadios existentes no País, e devido a sua dimensão esta actividade será executada em três 

fases, em que a primeira fase onde é o enquadramento deste projecto, irá cobrir as províncias 

de Maputo, Gaza, Zambézia e Nampula. Dentro das províncias, este deverá igualmente cobrir 

todos os distritos.  

Com o efeito, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar realiza no dia 03 de 

Dezembro corrente, uma cerimónia para recepção do equipamento a ser doado pela Embaixada 

da Turquia, que contara com a presença de Sua Excelência a Vice-Ministra da Agricultura e 

Segurança Alimentar e a Embaixadora da República da Turquia. 

 

Hora da Cerimónia: 13:00 horas 

Local: Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar - Rua da Resistência n° 1746 
 

Para mais informações, contacte o Departamento de Promoção de Investimentos e 

Departamento de Estudos e Projectos. 

 

Ana Paula Mendes  

Tel: +258 823838366  

Email: pollamendes@yahoo.com.br  
 

Almerindo Matusse 

Tel: +285 82 3882213 

Email: almerindomatusse@hotmail.com  
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