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Comunicado de Imprensa Publicação imediata 

Moçambique: empréstimo de 20,64 milhões de dólares para a 
Reabilitação de Emergência da Barragem de Massingir 

 
 
Tunes, Tunísia, 15 de Julho de 2009 – O Conselho de Administração do Fundo Africano 
de Desenvolvimento (FAD), o braço concessionário do Grupo do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), aprovou, na quarta-feira em Tunes, um empréstimo no valor de 
20,6 milhões de dólares americanos, equivalentes a 13,3 milhões de Unidades de Conta 
(UC) *, para financiar a reabilitação de emergência da Barragem de Massingir em 
Moçambique.  
 
O Projecto de Reabilitação de Emergência da Barragem de Massingir visa garantir a 
sustentabilidade da barragem, impedindo o seu colapso total, depois de um acidente o ano 
passado, que resultou na ruptura de um descarregador no fundo da barragem e pôs em causa 
a estrutura da mesma. O projecto irá assim assegurar o investimento que já foi feito pelo 
Banco até agora, com dois financiamentos para a reabilitação da barragem e dos sistemas de 
irrigação a jusante com vista a incrementar a produção agrícola no Xai-Xai e Chokwe, e 
assim melhorar as condições de vida do grupo-alvo, através de uma melhoria sustentável da 
operacionalidade da barragem. O projecto, que será executado durante um período de dois 
anos (2009-2011), inclui a reabilitação do descarregador no fundo da barragem e a gestão, 
que engloba serviços de consultoria para a supervisão das obras de engenharia.  
 
O projecto de base, baseado no segundo pilar do documento estratégico do Banco para o 
país, enquadra-se no Documento Estratégico para a Redução da Pobreza (PARPA II) do 
governo de Moçambique, que incide sobre o desenvolvimento económico, a governação e o 
desenvolvimento do capital humano. O projecto está igualmente em sintonia com a 
Estratégia de Médio Prazo do Banco, que apoia o desenvolvimento de infra-estruturas 
económicas nos países membros regionais (PMRs).  
 
Os indicadores-chave de desempenho do projecto são:  
• O aumento gradual da eficiência operacional da barragem de 1.600 mm ³ para a plena 
capacidade operacional de 2, 884Mm ³ até 2011;  
• O aumento do número de parcelas agrícolas irrigadas de 0,3 ha para 1-2 ha;  
• O aumento da área activa jusante irrigada de 19.000 ha para 29.000 ha;  
• O aumento das produções agrícolas e a melhoria das práticas agrícolas, bem como de 
exploração e de rendimentos;  
• O aumento do lucro liquido dos pequenos agricultores, de 800 dólares para cerca de 200% 
do valor até 2014, pois actualmente os agricultores podem cultivar o ano inteiro.  
 
São beneficiários do projecto: cerca de 16.000 agricultores dos distritos de Xai-Xai e de 
Chokwe; as pessoas que vivem na aldeia de Massingir por causa do abastecimento de água; 
550 pescadores que operam na barragem; e o esquema de irrigação de açúcar (Procana), 
uma iniciativa do sector privado que depende do funcionamento eficiente da Barragem.  
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O custo total do projecto é estimado em 21,44 milhões de UC, dos quais 62% será 
financiado pelo FAD. O governo Moçambicano irá contribuir com 8,14 milhões de UC, ou 
seja 38% do custo total.  
 
* 1 UC (Unidades de Conta) = 1,55223 E.U. $ a 15/07/2009 
 
 


