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Assistência Japonesa a Moçambique 

 

1. Áreas prioritárias 

 

Em relação á assistência Japonesa a Moçambique, o Governo do Japão tem 

continuado a dar apoio nas áreas prioritárias definidas no diálogo político de Março de 

2007 e alinhadas com o Plano de Acçao para a Reduçao da Pobreza Absoluta 

2006-2009 do Governo de Moçambique; que são assistência para o Desenvolvimento 

Rural, Promoção do Desenvolvimento Económico, Desenvolvimento de Recursos 

Humanos e Boa Governação.  Além disso, o Governo do Japão considera importante 

a assistência para as áreas do meio-ambiente e mudanças climáticas. 

 

Por exemplo: 

  

 Desenvolvimento agrícola (melhoria da vida dos agricultores familiares), 

 Melhoramento das infra-estruturas (estradas, pontes, portos, energia, etc), 

 Formação de professores do nível primário e secundário e formação 

profissional de pessoas na área da saúde, que vão ajudar na área do 

desenvolvimento dos recursos humanos,  

 Programas de treinamento no Japão para a capacitação de funcionários 

públicos, 

 Abordagem na área de meio-ambiente e mudanças climáticas baseada na 

“Iniciativa de Hatoyama”, 

 

 

 

Projecto de desenvolvimento da cultura de arroz no Limpopo 
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Projecto de construçao de pontes nas províncias de Tete e Zambézia  

 

 

2. Cooperação do Japão 

 

O Japão tem 3 modalidades de ajuda; assistência técnica, ajuda financeira 

não-reembolsável e ajuda financeira reembolsável.  Mais ainda, há envio (despacho) 

de voluntários.  O governo do Japão esforça-se em realizar uma ajuda de maneira 

mais rápida e eficaz que responde à necessidade dos países em vias de 

desenvolvimento. Por outro lado, existe um programa de ajuda comunitária, pela 

iniciativa da Embaixada do Japão. 

 

 

3. Resumo de dados numéricos da assistência a Moçambique 

 

Ano 

(fiscal) 

Ajuda Financeira 

Reembolsável 

Ajuda Financeira 

Não-Reembolsável 

Assistência 

Técnica 

2002 - 26.64 2.66 

2003 - 21.55 2.80 

2004 - 21.78 3.63 

2005 - 18.16 4.69 

2006 32.82 19.64 7.83 

2007 - 16.38 8.60 

2008 - 39.40 8.37 

Cada unidade de cifra, representa o valor de 100 milhões de Ienes. 

 

 

4. Os progressos do TICAD IV 
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Em Maio de 2008, o Japão organizou o quarto Tokyo International Conference on 

African Development [Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento 

Africano] (TICAD IV). A mensagem básica do TICAD IV foi “Por uma África Viva – o 

Continente da Esperança e Oportunidade.” No TICAD IV, foram definidas as seguintes 

áreas prioritárias:(a)Aceleração do Crescimento Económico;(b) Estabelecimento da 

Segurança Humana e (c) Medidas para o Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. O 

Governo japonês vai duplicar, até ao ano 2012, a ajuda oficial ao desenvolvimento da 

África e o investimento privado japonês em África. A respeito destes compromissos, em 

relação a ajuda para Moçambique, os projectos, assinados depois de TICAD IV, 

alinhados com cada área prioritária são as seguintes. 

 

(a) Aceleração do Crescimento Económico 

(1) Ajuda financeira não reembolsável: Rehabilitaçao de Nampula-Cuamba 

   (cerca de 60 milhões de USD) 

(2) Estudo de Viabilidade para a Reabilitaçao da Estrada entre Cuamba e Mandimba 

(3) Estudo de Viabilidade da Estrada entre Mandimba e Lichinga 

(4) Elaboraçao e Desenvolvimento sobre programas de desenvolvimento sectorial 

mais focalizado ao “Desenvolvimento rural-Promoçao económica” 

(5) Assistência técnica:Projecto de desenvolvimento da cultura de arroz em Nante na 

Zambézia 

(6) Envio de um perito para a promoçao do programa: “Uma Vila Um Produto” 

 

(b) Estabelecimento da Segurança Humana 

(1) Ajuda financeira reembolsável para o desenvolvimento comunitário: 

Projecto de Vilas do Milénio (Chókwè, Alto Molocue e Monapo) 

(Cerca de 6.8 milhões de USD) 

(2) Ajuda financeira não reembolsável para o desenvolvimento comunitário: 

Construçao de Escola Segundária 

(Cerca de 11 milhões de USD) 

(3) 6 projectos comunitários nas áreas de educaçao, saúde, água e saneamento e    

   desminagem 

   (cerca de 1 milhão de USD no total) 

(4) Ajuda alimentar 

(cerca de 20 milhões de USD, no total) 

(5) Envio de um perito para o estágio de profesores 

(6) Envio de um perito de recursos humanos para área de saúde 
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(c) Medidas para o Meio Ambiente e Mudanças Climáticas 

(1) Ajuda financeira não reembolsável para o programa de meio-ambiente: 

Apoio ao Programa de Emergência para o Melhoramento de Abastecimento de Água 

  (cerca de 10 milhões de USD) 

(2) Ajuda financeira não reembolsável para o programa de meio-ambiente: 

  Conservaçao das florestas 

  (cerca de 8 milões de USD) 

(3) Ajuda multirateral: 

Apoio de Programas de Água e Saneamento através da UNICEF 

(cerca de 1.5 milões de USD) 

(4) Envio de um perito para reforçar a capacidade de administraçao e conservaçao das 

florestas 

 

 


