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o Programa Munq,al oe Arrrï'lêrrrayoo vai conceder a Mo-
çambrque, píovaìÍelmente a partir de serembro oe ïgõo, zli md.
lhóes de dólares para a expansão do progíama de ajuda ali.
mentar e da produção agticola para o auto-abastecimento ciüs
trabalhadoÌes da Émpfesa Moçam,bicana do Châ (EMOCHA),
na Zambézia. o PMA tenciona ainda desenvolver um programa
de reabilitação da produção de leite nas provÍncias de Maputo,
SoÍala e Zambézia, atém de que prosseguirá corn a ajuda no
sector Ílorestal em Maputo, Inhambane, Sofala e Manica, Outro
programa de ajuda alimentar a reÍorçar é o do apoio às escolas
prlmárias e centros de Íormação proÍissional.

A aiuda al imentar que o Programa
Mundial de Alimentação está a con-
ceder reveste-se de extrema impor-
tância, em especial pelo facto de
permiti,r um estímulo 'de Íacto ne-
cessári6 para um maior envolvimento
dos trabalhadores nos programas de
aumento. diversificação e desenvol.
vimento das culturas agrícolas êr
lgualmente, para a criação de ms-
lhores infra'estruturas na região.
. Iniciado em 1982, q programa de
aluda alirnentar, que deverá terminar
em .,Selembro do próxlmo ano, GoÍì-
sÌste no' forneci,mento diário de ali.
rnentaqão aos trabalhadores,, como
quantidade de milho, peixe, fsi jão
e ó!eo alimentar. Os familiares dos
trabalhadores também recebem uma
racão al imentar.

Cada trabalhador da Empresa Mo.
çambicana do Ghá paga 12 rneÌicais
por refeição e outros 12 meticats à
êmpresa, isto é, porque o custo dlá'
rlo de atimentação é de precisamen'
te 24 meticaie. Os fundos então
recolhidos são investldos em Pro.
gramas de desenvolvimento tanto da
produção agrícola, como de infra-es'
truturas na reglão.'Cerca 

de 33 Por cento destes Íun'
dos serão colocados em PrograÍnas

de 'melhoramento de in f ra-esÊru iuras
soc.ais; 21 por cento na produção
agrícola; 17 por cento na pecuár'a;
13 por cento no reflorestamento, etÌ'
lre outras actividades.

Já Íoil possível produzirem-se hortí'
colas couve, tomate, amaranios,
batata-doce e verduras
área de quase 200 hecdares ou mals
e dezenas de hec,tares de planlação
dê café. Foram igualmente produzi '
aros hectares de vÌruiros, de lorra-
qem, de cereais, de granja, de qu-
cai lptos e de pnheiros. O objectivô
no campo do ref lorestamentg é de se
a. t Íng l r  uma área de 10 mi l  hectares,
o que quase já foí conseguido.

Pelo menos até ao final do ano
passado, foram construidas mais de
760 casas, dezenas de escolas, ÍnaÌs
de 10 refeitór.los e nove grandes ar.
mazéns. O projecto prevê a constru'
Cão de 1460 casas, 31 escolas (fol
ultrapassado o plano) e tZ armazéns,

Questão importanüe é que o pro-
grama de ajuda do PMA Íoi lgual-
mente concebido na perspectiva cla
uma simultânea estabi l ização da mão
'ae-obra da Tsglão ê eoncedelme'
lhores condiÇões de alìmentação. Na
EMOCHÁ. o número de trabalhadores
varia de 10 a 26 mil, conforrne o

prco . do produção. O prograrna tem
ern v;s1a procurar soluçôss Ínars âde-
quaoas de ernprego ?ara a rna,or
parre  dos t raDalhaoores.

Ësta regÍáo do Gúruè, cnde está'
6êdrâOâ a ËMOCHA, tern, por outro
lado, a part icuiai idade de dispor de
condiçÕes, dado o seu cl ima teÍnpê:
rado, adequado para a produção
do . t r igo.

ouTRAS RÊAL|ZAçõES

O Programa Mundial de Al 'rnenta.
Ção eslá também a conceder uma
uluda almentar ao sector flcrestalt
em parttcular .  nss províncías cie fúa'
pu(o, fnhamoane, Sofala e Manlca.
com um programa que envolv€u cêÍ.
ca de 20 milhões de dólares ê quo
deverá ser igualmente expandido.

Pierre Botduc. do PMA, disse eo
<Notícìas> que o programa cte ajuda
alimentar. no sector Í lorestai,  estâ
a beneticiar pelo mêncjS sete mil tra-
balhadores moçâmbicanos.

Esrta organiiaçâo. rnternacionel do
Slsterna clas NâCões Unldas. tencio.
na. por outro ládo, desenvqlrar um
programa de reabi l i tação da pío:
rJução de leite nas províncias de
Maputo. SoÍala e Zambêzt.a.

For outro lado, val reÍorçar a sua,
aluda às escolas primárias e " ceÌtros.
de Íormação proflssional, programa;
que jâ Inclui um rnon,tante de 16;
milhões de dólares.. ïrata-se da área'
ma's antÍga na cooperação entre Mo-i
çambique e o Programa Mundisl de
Alimentação.

Até ao mcmento. a aiuda desen;;
rrclve-se em pelo menos ï27 esco,as,
prìmárías e 11 èentros de formaçãoj
profrssíonal, €ffi vastos pontcs dor
nosso País e existem mais de 17 mil
pessoas que beneficiam do' auxílìoi


