
Desafio
Hoje, mais de 820 milhões de pessoas regularmente passam fome, das quais cerca de 135 milhões sofrem 
de fome aguda, em grande parte devido aos conflitos provocados pelo homem, às alterações climáticas e às 
crises econômicas. Um dos principais problemas de desenvolvimento que os países enfrentam é a variação de 
preços de alimentos internacional, devido à dificuldade em assegurar a importação de moedas estrangeiras. 
Isso afeta a importação de alimentos, produção de alimentos, processamento de alimentos e outros serviços 
relacionados, levando à insegurança alimentar e a graves questões de saúde, especialmente entre as crianças.

Rumo a uma Solução
A fim de ajudar os países a resolver este problema, o Estado do Kuwait propôs uma iniciativa no Foro Econô-
mico Islâmico realizado no Kuwait de 28 de abril a 1 de maio de 2008, de estabelecer o Fundo do Kuwait para 
a Desenvolvimento da Segurança Alimentar nos países de maioria muçulmana, no total de US$100 milhões. O 
Fundo ajudaria estes países a alcançar a segurança alimentar através da diversificação e do aumento da produ-
tividade dos produtos agrícolas, juntamente com o gado e a pesca.

O subsídio foi distribuído para 22 países de alta população e baixa renda per capita.

O Fundo funciona mediante a assinatura de acordos de subvenção com países parceiros, que exigem que o 
país beneficiário abra uma conta com um banco especializado no financiamento de projetos agrícolas autori-
zados pelo Fundo do Kuwait, onde será depositado o valor total da subvenção. Para monitorar as atividades do 
banco selecionado e acompanhar os projetos financiados, o Fundo do Kuwait assina outro acordo com o ban-
co. O banco, em cooperação com representantes do governo, avalia as solicitações de financiamento recebidas 
dos agricultores. Os projetos qualificados para financiamento do Fundo serão classificados como “empréstimos 
comerciais” (ou seja, empréstimos que não excedam o equivalente a US$ 25 mil) ou “valor em crédito” (ou seja, 
créditos que não excedam o equivalente a US$ 3 mil). O financiamento da conta especial é ministrado na forma 
de empréstimos concessionais a serem pagos com juros dentro de um prazo acordado. Uma parte das receitas 
obtidas com os pagamentos de empréstimos dos agricultores é gasta com taxas administrativas, enquanto o 
restante das receitas são retidas e adicionadas ao montante principal. A manutenção do excedente de receitas 
e a sua adição ao valor original da subvenção concedida pelo Estado do Kuwait garantem a sustentabilidade do 
Fundo especial. Por exemplo, foi assinado um acordo com o Banco Coris, em Burquina Faso, para administrar o 
Fundo devido à sua experiência no financiamento de projetos agrícolas e porque tem sucursais em todo o país, 
com cerca de 24 sucursais em todo o país.

Em 2013, o Fundo beneficiou 22 países (Afeganistão, Bangladeche, Benim, Burquina Faso, Chade, Comores, Dji-
buti, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Maldivas, Mauritânia, Moçambique, Níger, Senegal, Serra Leoa, Somália, 
Sudão, Togo, Uganda e Iêmen) pelo montante total de US$ 100 milhões.

Esta iniciativa contribuiu para a geração de um grande número de empregos nos países benefi-
ciários, onde muitos agricultores se tornaram empresários e criaram novos postos de trabalho. 
Obtiveram conhecimentos práticos e técnicos relevantes através da capacitação fornecida pelo 
Ministério da Agricultura nos respectivos países. Também garantiu uma fonte de renda decente 
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para várias famílias melhorando sua qualidade de vida, es-
pecialmente das mulheres. Mais importante ainda, ajudou 
a aumentar a segurança alimentar nos países beneficiários, 
minimizou o impacto das variações de preços de alimentos, 
reduziu a importação e economizou a moeda estrangeira. 
Esta iniciativa gerou resultados positivos e concretos no saldo 
das contas correntes dos países beneficiários. Por exemplo, 
um grupo de mulheres de Guiné-Bissau fizeram um emprés-
timo do Fundo do Kuwait e criaram uma parceria para pescar, 
congelar e comercializar as suas pescas. Isto exigiu a contrata-
ção de uma série de trabalhadores para incentivar a pesca, o 
transporte, congelamento, armazenamento e a comercializa-
ção da pesca, que proporcionaram renda para todos aqueles 
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que trabalham neste projeto. Além disso, o projeto promove a 
segurança alimentar. Também beneficia as mulheres respon-
sáveis por este projeto afirmando que o projeto contribuiu 
para o seu empoderamento feminino e proporcionou-lhes a 
renda necessária para educar seus filhos e oferecer-lhes bons 
cuidados de saúde.

Contato:
Nome: Sr Khaled F. Alkhaled
Cargo: Gerente Regional da Internacional de organizações
Organização: Fundo do Kuwait para Desenvolvimento Econô-
mico Árabe
E-mail: alkhaledk@kuwait-fund.org
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