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O lançamento do Programa de Massifi-
cação da Enxada de Cabo Longo, de-
monstração do Uso de Tracção Animal 
e da Motocultivadora, visita aos cam-
pos de produção de hortícolas, lança-
mento oficial do Programa de Mecani-
zação Agrária, plantio de árvores de 
fruta e sombra, inauguração e visita à 
Feira Agro-Pecuária premiação dos 
Actores do Sector Agrário Campanha 
Agrária 2014/15 e Intervenções do Ad-
ministrador do Distrito do Lago, Gover-
nador da Província, Ministro da Agri-
cultura  Segurança Alimentar e o dis-
curso de abertura oficial da Campanha 
Agrária 2015/16, proferido pelo Presi-
dente da República. 
 
Entretanto, com o lançamento do pro-
grama de massificação da enxada de 
cabo longo pretende-se reduzir esforços 
e o tempo de trabalho, procurando-se 
desenvolver tecnologias que facilitam 
as operações culturais sob o ponto de 
vista socioeconómico. Durante o acto 
do lançamento do programa, S. Excia 
Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da Re-
pública recebeu explicações sobre as 
vantagens do uso da enxada de cabo 
longo tendo posteriormente efectuado a 
entrega simbólica de enxadas de cabo 
longo a quatro (4) produtores (Mulher, 
Jovem, Homem e Combatente). 
 
Foi igualmente efectuada uma demons-
tração do uso de tracção animal e de 
Motocultivadoras. Em Moçambique os 
produtores cultivam em média 1.4 hec-
tares por família, sem o uso da tracção 
animal, podendo no entanto depreender
-se facilmente que com o uso da tracção 

animal essa média pode ser aumentada 
para cerca de 3 a 5 ha. 
 
A Tracção Animal é uma tecnologia in-
termédia de grande valor pelo seu contri-
buto à melhoria das condições de vida 
das populações rurais. A tracção animal 
aumenta os rendimentos dos agricultores 
a partir do trabalho de lavoura e de trans-
porte que os animais de tracção realizam. 
Contribui ainda para o aumento da recei-
ta familiar pelo aluguer de juntas de trac-
ção. S. Excia Filipe Jacinto Nyusi, Presi-
dente da República assistiu a demostra-
ção de um exercício de lavoura de cam-
pos. 
 
O campo de produção de hortícolas foi 
montado com o objectivo de servir como 
um centro de transferência de tecnologias 
aos produtores através da prática da agri-
cultura de conservação. Este campo tem 
uma dimensão de cerca de 6 hectares 
divididos em cinco (5) parcelas com cul-
turas de repolho, feijão vulgar, batata-
reno, cebola e milho.  
 
Ainda na área reservada ao campo de 
produção de hortícolas está contemplada 
a construção de um assude que vai per-
mitir a retenção de água para a rega ao 
longo de todo o ano.  
 
 
 

A Cerimonia Central de Lançamento da 
Campanha Agrária 2015/16 realizou-se 
no dia 30 de Outubro de 2015 sob o lema 
“Pela Produtividade Agrária, Segurança 
Alimentar e Nutricional e Geração de 
Riqueza”, na província de Niassa, Distrito 
de Lago, Posto Administrativo de Mani-
amba, Localidade de Bandeze. 
 
O evento foi presidido por S. Excia Filipe 
Jacinto Nyusi, Presidente da República 
de Moçambique e contou com a presença 
de S. Excia José Condugua António Pa-
checo, Ministro da Agricultura e Segu-
rança Alimentar, S. Excia Arlindo Gon-
çalo Chilundo, Governador da Província 
de Niassa, Excelentíssimo Senhor Moura 
Jorge, Administrador do Distrito de Lago 
e membros do Governo Provincial e Dis-
trital. 
  
Também estiveram presente o Secretário 
Geral do Partido Frelimo, Eliseu Macha-
va, Membros da Comissão Política, De-
putados da Assembleia da República, 
Quadros da Presidência da República, 
Parceiros de Cooperação nomeadamente 
Representante da FAO (Organização das 
Nações Unidas para Alimentação) em 
Moçambique, Embaixador da República 
Federal do Brasil, representante da Áus-
tria e representante da JICA (Cooperação 
Japonesa), membros do Conselho Con-
sultivo do Ministério da Agricultura e 
Segurança Alimentar, representantes da 
Sociedade Civil, Confissões Religiosas 
para além da população em geral. 
 
Estima-se que participaram do evento 
cerca de 7.500 pessoas. A realização da 
cerimónia de Lançamento da Campanha 
Agrária 2015/16 permitiu avaliar o de-
sempenho da Campanha Agrária 2014/15 
e lançar as linhas estratégicas com vista 
ao aumento da produção e produtividade 
agrária conforme o preconizado no Plano 
Estratégico para o Desenvolvimento do 
Sector Agrário (PEDSA, 2011-2000). 
 
Por outro lado, serviu de oportunidade 
para mobilizar os agricultores e todos 
actores do sector agrário para maior en-
gajamento no processo de produção de 
alimentos e sua cadeia de valor, bem co-
mo destacar o papel da agricultura na 
geração de emprego para jovens no meio 
rural, realçar o papel da mulher na produ-
ção agrária e geração de renda, a impor-
tância das boas práticas agrárias na ges-
tão de recursos naturais e promover mé-
todos inovadores de transferência de tec-
nologias. 
 
O Lançamento da Campanha Agrária 
2015/16 foi caracterizado por várias reali-
zações com destaque para: 

Sua Excia Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procedendo a entrega do 
certificado as mulheres da Associação 7 de Abril da Provincia da Zambézia 
“Prémio de Melhor Produtor 2015” 
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nico, televisivo e escrita que se 

dedicaram na divulgação das 

acções de impacto do sector 

agrário no presente ano. 

 

Na ocasião, o Presidente da Repúbli-

ca enalteceu o papel que o sector de 

agricultura significa para a economia 

nacional, tendo destacado a existên-

cia de 35 milhões de hectares com 

potencial para produzir alimentos, em 

contrapartida, referiu que a capaci-

dade de produção é reduzida na or-

dem dos 15% por vários motivos. E 

ainda, o País possui cerca de 3 mi-

lhões de hectares de terra com poten-

cial para irrigação incluindo rios que 

possibilitam a produção durante todo 

o ano sem a dependência da chuva. 

 

No entanto, Sua Excelência Filipe 

Jacinto Nyusi, Presidente da Repúbli-

ca sublinhou que ainda persiste no 

Pais a produção de subsistência cuja 

produção é destinada a alimentação e 

muitas vezes sem capacidade de con-

servação desta produção, tendo ape-

lado aos agricultores a apostarem no 

uso de sementes melhoradas, uso de 

pesticidas para combater pragas por-

que, uso de fertilizantes, segundo o 

Chefe de Estado, ainda há poucos 

camponeses a aplicar toda a tecnolo-

gia transmitida pela rede de extensão 

e outros métodos. 

 

O Presidente da República, Filipe 

Jacinto Nyusi, destacou ainda, nesta 

intervenção que o sector de agricultu-

ra tem vindo a crescer a uma média 

de 7% nos últimos 20 anos e desta 

forma o que os moçambicanos produ-

zem podem consumir e vender para o 

exterior. Este esforço foi observado a 

nível mundial e graças a esta obser-

vação que a FAO/PMA distinguiu 

Moçambique por estar a reduzir para 

Sua Excelência, Filipe Jacinto 

Nyusi, na qualidade de Chefe de Es-

tado Moçambicano orientou a esca-

la nacional o lançamento da Cam-

panha Agrária 2015/2016, a partir 

da localidade de Bandeze, Posto 

Administrativo de Maniamba, Distri-

to do Lago, Província de Niassa, 

numa cerimónia que reuniu pouco 

mais de 7.500 pessoas entre eles, 

membros do Governo Central, Pro-

vincial, Assembleia da República, 

Quadros do Ministério da Agricultu-

ra e Segurança Alimentar, membros 

do Partido Frelimo, Empresariado 

nacional, produtores e a população 

em geral. 

 

O Chefe de Estado, dirigindo-se aos 

presentes no final de um exercício 

que consistiu na visita ao campo de 

produção de hortícolas, lançamento 

do programa de distribuição da en-

xada de cabo longo aos agricultores 

e programa de mecanização, ceri-

mónia tradicional seguido de acto 

de plantio de árvores de fruta, visita 

a feira agropecuária onde se desta-

cou a demonstração do processo de 

inseminação artificial, exposição de 

potencialidade agrícola da Provín-

cia de Niassa, seguido de uma ceri-

mónia de premiação de actores do 

sector agrário que se distinguiram 

no presente ano desde o melhor pro-

dutor nacional, jovem produtor, mu-

lher produtora, extensionista, inves-

tigador, produtor de caju e do algo-

dão, bem como jornalistas radiofó-

abaixo da metade o número de pes-

soas que não dispõem de alimentos 

básicos. Face a isto o País ainda 

precisa trabalhar mais para satisfa-

zer aqueles que vivem sem comida. 

 

Por outro lado, referiu que a agri-

cultura é e continuará a ser a activi-

dade económica que emprega mais 

concidadãos, pois todos sabem que a 

comida vem da machamba, cerca de 

80% da população praticam a agri-

cultura. Os recursos que o País ex-

porta, co destaque para o camarão, 

caju, algodão, diversidade de fei-

jões, tabaco, entre outros, destes, 

16% são provenientes do sector 

agrário. Sublinhou ainda, que os 

produtos agrários são a maior fonte 

de matéria-prima para as indústrias 

em todo território nacional. 

 

Ainda no seu discurso, foi destaque 

a estratégia levada a cabo pelo Mi-

nistério da Agricultura e Segurança 

Alimentar em apostar nos corredo-

res de desenvolvimento como forma 

de resgatar o lugar de agricultura a 

nível interno e regional, facilitando 

assim a mobilidade de produtos ali-

mentares para os diversos cantos do 

País, contribuindo para o fortaleci-

mento da renda dos produtores no 

geral. 

 
Por outro lado, Sua Excelência Presi-

dente da República, sublinhou que o 

acto que presidia a partir de Bandeze 

tinha o seu reflexo em todas as provín-

cias através dos membros do Conselho 

de Ministros o que significa por outras 

palavras, que a partir do dia 30 de Ou-

tubro todos quadrantes da sociedade 

moçambicana devem planificar o que 

vão produzir na presente campanha 

agrária, desde o camponês, operário, 

funcionário, desde que possua uma par-

cela que destina a prática de agricultu-

ra.  

FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, PRESIDE 

PELA PRIMEIRA VEZ AS CERIMÓNIAS DE 

LANÇAMENTO DA CAMPANHA AGRÁRIA 

NO PAIS. 

Sua Excia Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 
República de Moçambique, proferindo o Discurso 
de Lançamento da Campanha Agrária em todo o 
País 
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Apelou igualmente aos 
agricultores jovens e 
sobretudo o género na 
necessidade de esta-
rem na vanguarda 
deste processo de em-
preendedorismo e cria-
ção de empregos desta 
forma encorajou este 
grupo social a se dedicar 
no sucesso da agricultu-
ra nos próximos anos. 
 
Aos premiados que o 
processo de reconheci-
mento dos seus feitos, se 

estende aos respectivos distritos , o que 
significa também que estão expostos 
para que outros moçambicanos possam 
inspirar no que fizeram para merecer a 
distinção dos prémios, bem como a tro-
ca de experiência com os demais. 
 
Incentivou aos extensionistas para esta-
rem cada vez mais próximos das popu-
lações para a almejada transferência de 
tecnologias e tirar todo conhecimento 
que estes adquiriram nas escolas agrá-
rias e institutos e deste modo irão con-
tribuir para a transformação em peque-
nos farmeiros e posteriormente para 
grandes farmeiros. 
 
Apelou àqueles que ainda se encontram 
nas escolas e institutos agrários que ao 
concluir os ciclos não devem apostar 
para serem empregados, mas sim devem 
esforçar-se para implementar os conhe-
cimentos adquiridos no terreno e neste 
contexto o Ministério da Agricultura e 
segurança Alimentar está a trabalhar 
na criação de condições para o estabe-
lecimento de recém graduados rumo ao 
processo de criação de uma classe de 
pequenos farmeiros. 
 
Aos investigadores premiados, apelou 
para a necessidade massificação do 
trabalho de campo e divulgação dos 
resultados de investigação, através de 
brochuras e revistas técnicas. 

 
Por outro lado, desafiou aos interveni-
entes na necessidade de promover os 
pequenos agricultores para aumenta-
rem as suas áreas de cultivo, para au-
mentarem a produção e produtividade e 
assim garantirem a comercialização 
dos seus produtos. 
 
Incentivar os investimentos nacionais e 
estrangeiros directos para o sector de 
agricultura e agroprocessamento de 

Este exercício foi extensivo aos líderes 
comunitários no sentido de difundir esta 
informação junto as comunidades sobre 
a necessidade de perspectivar a produ-
ção da presente época agrícola que se 
inicia, sobretudo de como irão produzir, 
em que dia vão lançar a semente, que 
cultura vão apostar dependendo da regi-
ão agroecológica, que quantidades vão 
semear, a área a cultivar, tendo em conta 
a perspectiva da chuva, cuja informação 
foi disponibilizada pelos serviços de me-
teorologia, bem como pelo Departamento 
de Culturas e Aviso-Prévio da Direcção 
Nacional de Agricultura e Silvicultura. 
 
Exortou ainda aos agricultores para te-
rem o hábito de interagir com os gover-
nos locais, distritais e provinciais sobre 
as oportunidades de colocação dos pro-
dutos frutos da sua produção de modo a 
saber as condições de escoamento, bem 
como as quantidades que poderão ser 
comercializáveis numa determinada épo-
ca. 
 
Sublinhou a necessidade de fortalecer os  
centros de serviços onde os produtores 
devem solicitar apoio em equipamentos 
para preparação de terras na perspectiva 
de transformar a agricultura de uma 
actividade de risco para uma oportunida-
de de negócio. 
 
Segundo Chefe de Estado, com as máqui-
nas que foram adquiridas, os produtores 
terão a oportunidade de identificar zonas 
com potencial, hídrico, limpeza de cam-
pos até a abertura de furos num trabalho 
que deverá ser assegurado pelos extensi-
onistas tanto da rede pública como pri-
vada na perspectiva do PITTA – Progra-
ma Integrado de Transferência de Tecno-
logias Agrárias sob gestão da Direcção 
Nacional de Extensão Agrária. 
 

modo a aumentar o volume das exporta-
ções no País. A necessidade de autocon-
fiança da banca para não pensar na 
agricultura como actividade de risco 
porque, segundo o presidente, o mundo 
já foi provado que é possível desenvol-
ver a agricultura. Esta confiança deve 
ser construída apoiando as iniciativas 
do sector agrário. 
 
No fim do discurso, Sua Excelência, 
Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da Re-
pública de Moçambique encorajou ao 
Ministério da Agricultura e Segurança 
Alimentar nos esforços que está a desen-
volver para criação de mais capacidade 
de investigação, bem como na expansão 
da agricultura irrigada, uso intensivo de 
extensionistas para promoverem a agri-
cultura mecanizada, bem como na diver-
sificação de culturas para resolver pro-
blemas em caso de crises numa e noutra 
cultura. A terminar, Sua Excelência, 
Presidente da República, deixou uma 
mensagem de exortação a todos envolvi-
dos na produção agrária a trabalhar no 
sentido de garantir a auto-suficiência 
alimentar no País “nada deve vir de 
fora porque o Pais não produz” fim da 
citação. 
 
 
Referiu ainda que “nenhum país pode 
desenvolver a economia sem o desenvol-
vimento de infraestruturas” neste con-
texto prometeu que o Governo irá conti-
nuar a fazer a sua parte no sentido de 
criar condições para estabelecimento de 
infraestruturas que possam apoiar a 
agricultura como são os casos de cons-
trução de estradas, pontes, fontes de 
energia, ferrovias só para destacar al-
gumas. Referiu que é tarefa de toda a 
sociedade “moçambicana”, motivar, 
encorajar e emponderar os agricultores 
nacionais para média e grande escala 
de modo a sair da agricultura de subsis-
tência ou familiar incluindo os recém 
graduados para se tornarem grandes 
farmeiros. 
 

 
 

PR Incentiva os Actores do Sector Agrá-

rio a tudo fazerem para o Secesso da 

Agricultura nos Próximos Anos 
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Referiu igualmente que a presença 

de Sua Excelência Presidente da Re-

pública para orientar a cerimónia do 

lançamento da campanha agrária 

2015/2016 na Localidade de Bande-

ze, Posto Administrativo de Mani-

amba, Distrito do Lago, Província de 

Niassa, um acto que decorre uma vez 

por ano e de forma rotativa, mostra 

de forma inequívoca a relevância que 

o Governo de Moçambique presta a 

produção agrária. 

 

A terminar, sublinhou que o acto 

representa com enorme expectativa 

onde os actores do sector agrário de 

todo o País esperam ansiosamente 

ouvir orientações do Presidente da 

S 
ua Excelência, José Pache-

co, Ministro da Agricultura 

e Segurança Alimentar sau-

dou o Presidente da Repú-

blica pelo compromisso 

sempre presente de promover o au-

mento da produção e produtividade 

agrária, o agro-processamento e o au-

mento da renda dos camponeses. 

 

Referiu ainda, que as matrizes deixa-

das por Sua Excelência Presidente da 

República durante as visitas que efec-

tuou às províncias constituem referên-

cia obrigatória do Ministério da Agri-

cultura e Segurança Alimentar para o 

almejado progresso de Moçambique e 

bem estar dos moçambicanos. 

 

Saudou igualmente ao Governo da 

Província de Niassa e sua população 

por terem aceite acolher a magna festa 

da enxada de cabo longo, da charrua, 

tracção animal, tratorização que na-

quele dia teve lugar a escala nacional 

como da transformação da agricultura 

predominantemente de subsistência 

para uma agricultura orientada para o 

mercado. 

 

República atinentes aos grandes de-

safios decorrentes da campanha 

agrária 2015/2016 representados 

todos eles prontos para ouvir e assu-

mir o compromisso de implementar 

com sucesso a campanha agrária que 

testemunharam a escala nacional. 

Reiterar o desafio de contribuir para 

a vitória na luta contra a pobreza, e o 

orgulho de produzir mais comida e 

gerar mais riqueza e o destino é al-

cançar a segurança alimentar e nutri-

cional global. Fim da citação. 

 

 

 

 

Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, 

enaltece os compromissos do Presidente da República na Pro-

moção do Aumento da Prodúção 

Ministro da Agricultura e Segurança Ali-
mentar, enaltece a importância que o 
Chefe de Estado  da a Agricultura rumo 
ao desenvolvimento do País 

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi a chegada na Localidade  de Bandeze a 
ser recebido pelos membros do Governo do Distrito do Lago 

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi , recebendo explicação do supervisor de 
extensão sobre as culturas em campo e sistema de produção usado no campo de Pro-
dução de hortícolas, na zona baixa de Bamdeze 
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No que tange ao plantio de árvores, 
foram plantadas cerca de 150 árvo-
res de sombra e de frutas no Centro 
de Saúde de Chamissava a destacar 
acácias, abacateiras e limoeiros. 
 
De salientar que parte das árvores 
acima referidas foram também dis-
tribuídas pela população presente da 
vizinhança do Centro de Saúde que 
de seguida procedeu o plantio nos 
respectivos quintais. 
 
No concerne a premiação, foram 
entregues diversos insumos agríco-
las aos seguintes actores conforme 
sua categoria, nomeadamente: (i) 
Melhor Produtor, Associação Agrí-
cola de Albazine- Ka Mavota; 2º 
Classificado – Associação Agrícola 
Djaulane-Ka Mavota; 3º Classifica-
do - Associação Armando Guebuza - 
Ka Tembe; (ii) Melhor Extensionista 
- Filipe Mavota; 2º Classificado - 
Manuel Mungwambe; 3º Classifica-
do - Manuel Matapane; (iii) - Me-
lhor Mulher Produtora - Olívia Mas-
sango e Melhor Jovem Produtor - 
Sabina Arlindo Dzawane. 

A 
 cerimónia decorreu no 
Distrito Municipal Ka 
Tembe, com actividades no 
Bairro de Chamissava, jun-

to à Associação “Armando Guebuza”. 
 
O acto foi presidido pelo Ministro do 
Mar, Aguas Interiores e Pescas, Agos-
tinho Mondlane. Fizeram parte do pre-
sidium a Governadora da Cidade de 
Maputo, Yolanda Cintura,  Directora 
Provincial da Agricultura e Segurança 
Alimentar da Cidade de Maputo, Se-
nhora Martina Machango, o Excelen-
tíssimo Presidente da Assembleia Mu-
nicipal, o Vereador do Distrito da Ka 
Tembe, Senhor António Tovela, o 
Senhor Paulo da Graça, Director dos 
Recursos Humanos do Ministério da 
Agricultura e Segurança Alimentar e 
técnicos da Direcção Nacional de Ve-
terinária (DINAV) e do Secretariado 
para a Segurança Alimentar e Nutrici-
onal (SETSAN). 
 
Durante as cerimónias foram realiza-
das as seguintes actividades: 
 
Plantio de árvores de sombra e frutei-
ras no Centro de Saúde de Chamissa-
va; 
Visita ao campo de produção de hortí-
colas da Associação Armando Guebu-
za, que culminou com o lançamento 
da semente de milho no campo de pro-
dução pelo presentes e demais convi-
dados e no desfecho do evento, reali-
zado um comício popular. 

 
Referir também que durante a ceri-
mónia o Governo Provincial ofere-
ceu 7 (sete) motorizadas para os ex-
tensionistas afectos aos Distritos 
Municipais de Ka Tembe, Kamu-
bukwane e Ka NPhumo e Ka Mavo-
ta.  
 
No encerramento do evento a nível 
da Cidade de Maputo, o membro do 
Conselho de Ministros deixou algu-
mas recomendações no sentido das 
estruturas locais, melhorarem a dis-
posição e arrumação dos produtos de 
exposição, sobretudo a necessidade 
de enriquecer os produtos capitali-
zando os insumos avícolas, sendo a 
principal área de intervenção pecuá-
ria na Cidade de Maputo e por últi-
mo, garantir maior envolvimento da 
comunicação social.   
 
 
 

Cidade de Maputo: Necessidade de capi-

talizar a avicultura 

Ministro do Mar, Águas Interiores e Pes-
cas,  Agostinho Mondlane, plantando 
uma árvore de sombra no Centro de 
Saúde Chamissava 
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(Kuphahla), dirigida pela Autoridade 
Tradicional, o plantio de 150 mudas 
de mangueiras da variedade Tommy 
Atkins numa área de 0,5 hectares 
com envolvimento de alunos das 
escolas primárias, demonstração das 
vantagens do uso de tracção animal 
e da mecanizada. 

Seguindo orientação de um extensio-
nista, a comitiva plantou as mudas 
de mangueira e procedeu à semen-
teira simbólica de 0,5 hectare de ar-
roz. Contudo, foi prontamente com-
pensada com o uso de um tractor e 
grade para o efeito de demonstração 
de tracção mecanizada. Sua Exce-
lência Oswaldo Petersburgo, Vice 
Ministro do Trabalho, Emprego e 
Segurança Alimentar fez demonstra-
ção do uso da tracção animal, ope-
rando uma charrua puxada por uma 
junta de bois. 

Findo o trabalho de campo a comiti-
va deslocou-se ao local da reunião, 
no complexo Hakuna Matata onde 
se realizou a visita à feira de exposi-
ção-venda de insumos e produtos 
agrários. Estiveram representadas 3 
instituições públicas (IIAM em par-
ceria com o Centro Internacional da 
Batata-CIP, INCAJÚ e o Instituto 
Agro-Industrial de Salamanga), 8 
empresas de venda de insumos e 
equipamentos agrários, 7 associa-

S 
ua Excelência Oswaldo Peters-
burgo, Vice-Ministro do Tra-
balho, Emprego e Segurança 
Social na qualidade de Mem-

bro da Brigada Central destacado para 
a Província de Maputo, presidiu a ce-
rimónia que decorreu na Localidade 
de Salamanga, Posto Administrativo 
de Bela Vista, Distrito de Matutuine.  

Fizeram parte da Brigada Central, 
quadros do MASA que incluíam o 
Director Geral do IIAM, Prof. Doutor 
Inácio Calvino Maposse, a Assessora 
Jurídica de Sua Excia MASA, a Dr.ª 
Aurora Mabjaia, técnicas do Secretari-
ado Técnico de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SETSAN) Central 
Engª. Joana Matidiane e Dra. Aida 
Contente e Dr. Gabriel Júlio Maxhu-
za, Técnico da Direcção Nacional de 
Veterinária (DINAV). 

Ao nível do Governo Provincial, Sua 
Excelência Raimundo Maico Diomba, 
Governador da Província esteve repre-
sentado pelo Exmo Sr. Octávio Chico-
co, Director Provincial das Obras Pú-
blicas e Habitação, que se fazia acom-
panhar do Exmo Sr. Celso Damas, 
Coordenador do Núcleo Provincial de 
Combate ao SIDA e da Exma Sra. 
Júlia Mwitu, Directora Provincial da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento 
Rural na qualidade de Padrinhos do 
Distrito. 

Acompanharam a cerimónia quadros 
da Direcção Provincial da Agricultura 
e Segurança Alimentar, um técnico da 
Delegação Provincial do INCAJU, 
assim como técnicos representantes 
dos distritos. 

Como réplica do acto, os restantes 
Sete (7) distritos tiveram a mesma 
actividade liderada pelos respectivos 
Administradores envolvendo mem-
bros do Governo Provincial na quali-
dade de padrinhos, quadros dos Servi-
ços Distritais das Actividades Econó-
micas, membros dos Governos Distri-
tais, Produtores, Comunidades Locais, 
Líderes Comunitários entre outros. 

Neste local o evento compreendeu a 
realização da Cerimónia Tradicional 

ções de produtores de culturas diver-
sas, 1 agricultor privado que é igual-
mente Combatente da Luta de Liber-
tação Nacional, 2 ONG’s (FDC e 
Asas que Curam) e a Associação de 
Operadores Florestais da Província.  

No total estiveram presentes 22 ex-
positores com diversidade de produ-
tos hortícolas, leguminosas, tubércu-
los (batata doce, com destaque para 
a de polpa alaranjada, e batata reno), 
moringa e mel processados, peixe 
tilápia produzido em tanques piscí-
colas, sementes, pesticidas, drogas 
carracicidas, entre vários outros). 

Seguiram-se momentos de palestra 
sobre segurança alimentar e nutricio-
nal, com realce para a alimentação 
adequada, leitura da redacção sobre 
agricultura, pecuária, floresta e ali-
mentação adequada seguida da pre-
miação de 3 alunos e suas respecti-
vas escolas. Esta etapa terminou com 
a demostração da utilidade da enxa-
da de cabo longo e do uso do chapéu 
de aba larga.  

Estiveram presentes nestas cerimó-
nias cerca de 512 pessoas, incluindo 
alunos do Instituto Agro-Industrial 
de Salamanga e das escolas primá-
rias das proximidades do local da 
cerimónia. 

No final das cerimónias, Sua Exce-
lência Oswaldo Petersburgo deixou  
algumas recomendações com desta-
que para a necessidade de melhorar 
as embalagens dos produtos agropro-
cessados. 

 

Província de Maputo: Necessidade de 

melhorar as embalagens dos produtos 

agro-processados 

Vice-Ministro do Trabalho, Emprego e 
Segurança Social, fazendo a demon-
stração na Mecanização Agrícola  
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(INCAJU) tendo contado com a pre-
sença de Sua Excelência Stela da Gra-
ça Pinto, Governadora da Província de 
Gaza acompanhada pelos membros do 
Governo Provincial nomeadamente 
Ernesto Paulino, Director Provincial 
da Agricultura e Segurança Alimentar, 
Fernando Momade, Director Provinci-
al de Mar Águas Interiores e Pescas, 
Luís Vicente, Director Provincial de 
Obras Públicas e Manuel Afonso Ma-
lhaieie, Delegado Provincial do Insti-
tuto Nacional de Gestão de Calamida-
des (INGC), Artur Macamo, Adminis-
trador do Distrito de Chókwè, Soares 
Xirinda, Presidente do Conselho de 
Administração da Hidráulica de 
Chókwè EP, Armando Ussivane, Pre-
sidente do Conselho de Administração 
do Regadio de Baixo Limpopo. 
 
Estiveram presente no evento, cerca 
de 2.500 pessoas dentre Produtores, 
Criadores, Lideres Comunitários e 
População em geral. No decurso das 
cerimónias foram realizadas diversas 
actividades com destaque para: 
 
 Plantio de Mudas de fruteiras 

(Cajueiros e Mangueiras) e de-
monstração de lavoura com trac-
ção animal e motocultivadora; 

 Foram plantadas no pomar do Or-
fanato de Chiaquelane, 100 mudas 
de cajueiros e 20 mudas de man-

A 
 Cerimónia Provincial de 
Lançamento da Campa-
nha Agrária 2015/2016 
na província de Gaza, 

decorreu no Distrito de Chókwè, 
Posto Administrativo de Lionde, 
Localidade de Conhane e foi presi-
dida por Sua Excelência Ana Como-
ana, Vice-Ministra da Cultura e Tu-
rismo, acompanhada pela Sua Exce-
lência Stela de Graça Pinto Novo 
Zeca, Governadora da Província de 
Gaza, Quadros do Ministério da 
Agricultura e Segurança Alimentar 
(MASA), Administrador do Distrito 
de Chókwè, Director Provincial de 
Agricultura e Segurança Alimentar, 
Presidente do Conselho de Adminis-
tração do HICEP (Hidráulica de 
Choque Empresa Publica) e RBL 
(Regadio de Baixo Limpopo), mem-
bros do Governo Provincial e Distri-
tal, Líderes Comunitários, Produto-
res, Representantes das Organiza-
ções Não Governamentais, da Socie-
dade Civil, e do Sector Privado entre 
outros Convidados.  
 
A Brigada Central era composta por 
Sua Excelência Ana Comoana, Vice
-Ministra da Cultura e Turismo, Fer-
nando Mavie, Director Nacional de 
Extensão Agrária no MASA, Carlos 
Mucavele Director Nacional Adjun-
to do Instituto de fomento do Caju 

gueiras; 
 Demonstração de lavoura com 

tracção animal e motocultivadora. 
Esta demonstração foi feita pelos 
produtores tendo usado uma junta 
de tracção animal e pelo operador 
de máquinas do RBL com moto-
cultivadora; 

 Demonstração de Sementeira 
Mecânica de arroz. Este acto foi 
feita por Sua Excelência Ana Co-
moana, Vice-Ministra de Cultura 
e Turismo acompanhada pela 
Governadora da Província de Ga-
za Stela da Graça Pinto,  tendo 
também participado produtores 
da Associação Josina Machel; 

 Realização de Feira Agro-
Pecuária onde foram expostos 
vários produtos tantos de origem 
animal e vegetal e estiveram no 
total 33 expositores e vendedores, 
dos quais 4 da pecuária, 3 de agro
-processamento e os restantes 
agricultura em representação de 
todos os distritos da Província; 

 Premiação dos melhores Actores 
do Sector Agrário na Campanha 
Agrária 2014/2015. Foram pre-
miados 2 produtores e 1 extensio-
nista nas Categorias de Melhor 
Produtor, Melhor Produtora e 
Melhor Extensionista dos distri-
tos de Bilene, Massingir e Chibu-
to respectivamente. 

 
Realizadas as cerimónias de Lança-
mento da Campanha Agrária 2015/16 
ficam as seguintes recomendações: 
 
 Continuar a transmitir a transfe-

rência de tecnologias aos produ-
tores; 

 Transferir a tecnologia de produ-
ção de blocos minerais e feno 
para os distritos da zona norte da 
província; 

 Necessidade de rentabilização de 
maquinaria; 

 Divulgar os métodos de protec-
ção contra queimadas descontro-
ladas. 

Província de Gaza: Transferir a tecnologia de produção de 

blocos minerais e feno para os distritos da zona norte da 

província 

Sua Excelência Ana Comoana, Vice-Ministra da Cultura e Turismo acompanhada por Sua Excelência 
Stela da Graça Pinto, Governadora da Província de Gaza recebendo exeplicação do DPA Gaza, Ernesto 
Paulino sobre a tecnologia  de sementeira mecânica de arroz  
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Ministro da Juventude e Desportos, efectuando o acto de inseminação artifici-
al, no Posto Administrativo de Quissico 

ca fresca. 
 
Após a visita a fábrica, seguiu-se a 
visita ao campo demonstrativo de 
produção de mandioca, variedade 
Xinhembue, tolerante ao mosaico, 
uma variedade gerada pela Estação 
Agronómica de Inhacoongo e, por 
último ao plantio de mudas de 
coqueiro de variedade gigante verde 
inserido no programa de renovação 
do palmar. Esta variedade é até ao 
momento considerado tolerante à 
doença do Amarelecimento Letal do 
Coqueiro. 
 
Seguiu-se a cerimónia tradicional 
(Kupalha), onde os líderes comuni-
tários invocaram os antepassados  
com intuito de na presente campan-
ha haja chuvas regulares, muita 
produção e fartura.  
 
Após a cerimónia tradicional, seguiu
-se a visita à feira de exposição de 
produtos agro-pecuários e gas-
tronómicos onde, contou-se com 
participação de cerca de 40 exposi-
tores em representação de todos os 
distritos da província e exposição de 
uma variada gama de produtos, entre 
frescos e processados, bem como 
animais e vegetais, assim como, ali-
mentares, medicinais e material veg-
etativo (sementes e de propagação 

vegetativa), incluíndo do sector de in-
vestigação.  Na exposição gastronómi-
ca, participaram 10 senhoras que, 
cofeccionaram pratos locais e tradi-
cionais, onde se destaca a deliciosa 
xiguinha, mathapa, doces de batata-
doce de polpa alaranjada, entre outros 
pratos típicos da província. 
 
Decorridas as ceromónias de Lan-
çamento da Campanha Agrária 
2015/16 ao nível da província de In-
hambane, ficaram as seguintes 
recomendações: 
 
 Consolidar a divulgação dos termos 

de referência do LCA, papel e re-
sponsabilidade de cada interveniente 
(central, provincial e distrital); 

 
 Assegurar que o distrito eleito se 

aproprie do programa do LCA e do 
evento; 

 
 Os prémios devem ser planificados e 

adquiridos com antecedência, 
obedecendo as reais necessidades 
dos premiados ou actividades rela-
cionadas. 

S 
ua Excia Alberto Nkutumula, 
Ministro da Juventude e Des-
portos dirigiu a réplica do 
Lançamento da Campanha 

Agrária 2015/16 na Província de 
Inhambane, no distrito de Zavala, 
Posto Administrativo de Quissico. 
Faziam parte da Brigada Central, 
Sua Excelência Luísa Meque,Vice-
Ministra da Agricultura e Segurança 
Alimentar, Marcelo Chaquisse, Di-
rector Nacional Adjunto de Agricul-
tura e Silvicultura e quadros séniores 
do MASA. 
 
A nível local, a cerimónia foi honra-
da com a presença de Sua Excelên-
cia Agostinho Trinta, Governador da 
Província de Inhambane, a Procura-
dora-Chefe Provincial, Directores 
Provinciais, o Secretário Permanente 
Provinial, os Administradores Dis-
tritais da província, Chefes de De-
partamento e de Serviços da DPASA 
de Inhambane, Directores dos SDA-
SA´s da Província de Inhambane, 
Extensionistas, Delegados de 
Pecuária, representantes de ONG´s, 
da Sociedade Civil, do Sector Priva-
do, Produtores da Província, todos  
os Líderes Comunitários do distrito 
de Zavala e população do distrito de 
Zavala e distritos vizinhos.  
 
Estima-se que cerca de 2.000 pes-
soas participaram nas cerimonias do. 
Seguiu-se a visita ao tanque car-
racicida, localizado no povoado de 
Chicohe, no Posto Administrativo de 
Quissico que assiste a cerca de 120 
criadores e 900 cabeças de gado bo-
vino. No local, Sua Excia Ministro 
de Juventude e Desportos executou 
um acto de inseminação artificial de 
gado bovino e presenciou a demon-
stração de banho de gado bovino  
num tanque carracicida. 
 
O programa prosseguiu com a visita 
à Fábrica de Processamento de Man-
dioca, pertença da empresa DATCO, 
onde foi apresentado toda a linha de 
processamento, desde a aquisição da 
mandioca aos produtores até 
farinação, matéria-prima para a 
produção da cerveja Impala. A fábri-
ca processa 40 toneladas de mandio-

Província de Inhambane: Necessidade dos distrito eleitos se 

apropriarem do programa do LCA e do evento no geral 
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pecuária da Di-
recção Provincial 
de Agricultura e 
Segurança Ali-
mentar de Sofala, 
o principal objec-
tivo da IA é o seu 
uso como ferra-
menta de difusão 
de material gen-
ético de reprodu-
tores com carac-
terísticas zootéc-
nicas superiores. 
 
Além disso, a 
Inseminação Ar-
tificial é uma 
técnica rela-
tivamente sim-
ples, de baixo custo e fácil de ser 
utilizada por isso as vantagens são: 
 
  Aumenta o ganho genético do 

rebanho por meio de maior acu-
rácia e intensidade de selecção, 
visto que touros comprovadamen-
te superiores podem ser utilizados; 

 Promove um maior controle das 
doenças transmitidas sexualmente, 
pois impede o contacto sexual do 
touro directamente com as fêmeas 
e diminui o trânsito de animais 
entre as explorações; 

 Permite a utilização, para repro-
dução, de touros de alto valor zoo-
técnico que possam ter adquirido 
problemas que impossibilitem a 
monta; 

 Aumenta o número de filhos de 
um reprodutor pela maior difusão 
de seu sémen. Em média, um tou-
ro possui 650 descendentes duran-
te sua vida por meio de monta nat-
ural. Com a IA, esse número pode 
chegar a mais de 100.000 de-
scendentes. 

 
Na exposição foram vistos vários 
produtos agrários com destaque para 
hortícolas, cereais, leguminosas de 
grão, a Castanha de Caju e seus 
derivados, algodão e seus derivados, 
produtos agroprocessados já prontos 
para o consumo como foi o caso de 
chips de banana, biscoitos da batata-
doce de polpa alaranjada.  

 
Foi também notória presença de al-
guns produtos exóticos trazidos pelos 
produtores um sinal de que a diversi-
ficação da dieta nessa comunidade é 
uma realidade, o caso das larvas de 
borboleta chamada cientificamente 
por “Gonimbrasia belina” vulgarmen-
te conhecida como matomana na zona 
sul de Moçambique, esta larva é 
comestível e é muito apreciada devido 
ao seu sabor e sua riqueza em 
proteínas. 
 
No final das cerimónias ficaram as 
seguintes recomendações como forma 
de melhorar os eventos futuros: 
 
 Monitorar os premiados no uso e 

aplicação dos recursos alocados; 
 Maior envolvimento de todos os 

actores do sector agrário na 
preparação do evento bem como na 
composição do júri responsável pela 
selecção dos melhores produtores e 
extensionistas; 

 Partilhar com todos os intervenien-
tes qualquer alteração do programa 
ou roteiro final do evento; 

 Assegurar a presença de todos os 
produtores premiados devendo para 
o efeito elaborar-se um ofício aos 
Governos dos Distritos abrangidos . 

N 
a Província de Sofala, a 
cerimónia do Lançamen-
to da Campanha Agrária 
(LCA) 2015/16, teve 

lugar, no Distrito da Gorongosa, 
Posto Administrativo de Nhamadzi, 
Localidade de Canda. 
 
Faziam parte da Brigada Central  a 
Directora Adjunta DPCI/MASA, 
Lúcia Luciano, representante do 
SETSAN, Marta Celeste Francisco, 
da DINAV, Esperança Manhanga e 
Joaquim Mazive, representante do 
FDA. A nível provincial Sua Ex-
celência Maria Helena Taipo, Gov-
ernadora da Província de Sofala,  
Miguel Coimbra Director Provincial 
de Agricultura e Segurança Alimen-
tar em Sofala e ainda técnicos dos 
diferentes sectores da DPASA So-
fala, Técnicos do SDAE de Goron-
gosa e de outros Distritos de Sofala, 
Delegados Regionais dos subsec-
tores de INCAJU e IAM, etc.  
 
Estima-se cerca de 500 participantes 
entre eles produtores agrários do 
sector familiar e outras entidades 
como sociedade civil, agentes 
económicos, estudantes das escolas 
secundárias e primárias, entre os 
participantes foi notória a presença 
massiva das mulheres.  
 
Após as saudações aos presentes 
começou a cerimónia tradicional de 
kupalha a qual foi orientada pelo 
régulo da região do Posto Adminis-
trativo de Nhamadzi, Localidade de 
Canda. 
 
O momento de cerimónia tradicional 
foi seguido de momento de plantio 
de árvores de fruta, orientado pelo 
Chefe dos Serviços Distritais das 
Actividades Económicas de Goron-
gosa. 
 
Na exposição-venda de produtos 
agropecuários o primeiro momento 
foi abrilhantado pela demonstração 
da tecnologia de Inseminação Artifi-
cial (IA) de bovinos uma tecnologia 
que visa impulsionar a produtividade 
agrária no campo de produção ani-
mal. E segundo a Chefe do sector de 

Sua Excelência Jaime Basílio Monteiro, Ministro do Interior 
e Maria Helena Taipo, Governadora da Província de Sofala 
visitando a Feira Agro-Pecuária 

Província de Sofala: Necessidade monitorar os premiados no 

uso e aplicação dos recursos alocados 
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Agricultura e Se-
gurança Alimen-
tar, Senhor Ad-
ministrador Distri-
tal, membros do 
Governo Distrital 
e outros quadros 
do nível distrital. 
 
Estiveram também 
presentes no even-
to os parceiros de 
Cooperação, Em-
presas agrárias 
privadas, 
Provedores de 
insumos, Produ-
tores, Autoridades 
Comunitárias e 
Religiosas, Estu-
dantes e a Popu-
lação em geral no 

total de cerca de 2.000 participantes. 
O balanço global de participação nas 
cerimónias do lançamento da cam-
panha agrária foi cerca de 5.500 pes-
soas. 
 
No local da cerimónia, a comitiva 
foi recebida pelo Chefe do Posto 
Administrativo de Nhampassa, 
acompanhado pelos Líderes locais, 
Religiosos e a População local que 
deram os cumprimentos de boas vin-
das. 
 
Seguiu-se a cerimónia tradicional na 
presença de 400 pessoas entre téc-
nicos da brigada central, técnicos da 
DPASA e da população e convida-
dos presentes. Esta cerimónia foi 
orientada por 11 pessoas, das quais 6 
mulheres; 
 
Plantio de 10 árvores de fruta, Visita 
ao Campo de Associação Mwari 
Uripo com 65 ha de sequeiro e 6,5 
de regadio. Esta Associação é con-
stituída por 47 mulheres e 13 
homens e dedica se essencialmente 
ao cultivo de milho; hortícolas e 
soja, além de outras culturas. 
 
Visita aos campos agrícolas de rega-
dio onde os produtores explicaram o 
sistema de cultivo e os rendimentos 
esperados. Os campos tinham essen-

cialmente tomate e milho, e feijão 
nhemba em consociação com o milho;  
 
Realizada inauguração e visita a feira 
de exposição e venda de produtos agro
-pecuários com destaque para sementes 
de milho, hortícola e feijões, tendo par-
ticipado um total de 27 expositores do 
Distrito de Báruè; 
 
Um total de 400 produtores beneficiou 
de insumos na feira de insumos agríco-
las com destaque para a semente de 
cereais e leguminosas, Para além da 
venda dos insumos pelos provedores. 
 
Foi realizada a premiação dos 
melhores produtores e Extensionistas 
que tiveram um bom desempenho na 
campanha agrária 2014/15 com base 
nos critérios já estabelecidos pelo MA-
SA. Entrega de 5 viaturas no âmbito de 
implementação do Programa de Apoio 
ao PRONEA nos distritos de Sussun-
denga, Gondola, Manica e Báruè e 
bem como de 3 motos para o reforço a 
fiscalização florestal e Faunística nos 
Distritos de Mossurize, Macossa e Ma-
cate. 
 
A semelhança das cerimónias Provin-
ciais, foram realizadas as cerimónias 
Distritais de lançamento da campanha 
agrária 2015/16 orientadas na sua ma-
ioria pelos membros do Governo Pro-
vincial com excepção ao Distrito de 
Guro e Tambara que foram orientados 
pela Substituta da Administradora e 
Substituto do Administrador respec-
tivamente. 
 
Principais Recomendações: 
 
 Sugere-se maior interacção nos actos 

de lançamento das campanhas 
agrárias com os actores ao invés de 
discursos orientados; 

 
 Preservar as árvores plantadas; 
 
 Cada distrito deverá planificar recur-

sos para a premiação dos actores en-
volvidos no processo produtivo.  

N 
a Província de Manica, a 
Cerimónia de Lan-
çamento da Campanha 
Agrária 2015/16, teve 

lugar no Distrito de Báruè, Posto 
Administrativo de Nhampassa, Lo-
calidade de Nfudzi, presidido por 
Sua Excelência Cidália Manuel 
Chaúque Oliveira, Ministra do Gé-
nero, Criança e Acção Social na 
presença de Sua Excelência Alberto 
Mondlane, Governador da Província 
de Manica. 
 
A brigada central era constituída por 
quadros do Ministério da Agricultura 
e Segurança Alimentar (MASA), 
nomeadamente Abdul César – Direc-
tor do Centro de Promoção de Agri-
cultura (CEPAGRI), Neide Xerinda 
– Directora Adjunta do Fundo de 
Desenvolvimento Agrário (FDA), 
José Gaspar - Técnico do Secretari-
ado Técnico de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SETSAN) e Ananias 
Mabasso – Técnico da Direcção 
Nacional de Veterinária.  
 
A nível Provincial, para além da par-
ticipação de Sua Excelência Gov-
ernador da Província, estiveram 
presentes a Directora Provincial de 
Agricultura e Segurança Alimentar, 
o Director do Centro Zonal Centro, 
quadros da Direcção Provincial da 

Província de Manica: Cada distrito deverá planificar recursos 

para a premiação dos actores destacados 

Sua Excelência Cidália Manuel Chaúque Oliveira Ministra do 
Género, Criança e Acção Social entregando prémio ao melhor 
produtor, Daniel Arone do Distrito de Manica  



 

 

Estiveram presentes cerca 

de 3.200 pessoas, entre eles 

Líderes Comunitários, Pro-

dutores e Criadores, Técni-

cos dos Serviços Distritais 

da Agricultura e Segurança 

Alimentar (SDASA) e da 

Direcção Provincial da 

Agricultura e Segurança 

Alimentar (DPASA) e a 

população da Localidade de 

Nhambando, destes cerca 

de 2.300 mulheres. 

 

No acto do Lançamento 

Oficial do evento interveio 

Sua Excelência Nazira Ab-

dula, ministra da Saúde 

antecedida pelas interven-

ções do Senhor Emílio L. 

Ntefula, Chefe da Localida-

de, da União Provincial de 

Camponeses de Tete, do 

Senhor Abel Chongo Ad-

ministrador do Distrito de 

Cahora Bassa, Sua Exce-

lência Paulo Auade, Gover-

nador da Província, a pre-

miação do Melhor Produtor 

A 
s Cerimónias Provinciais de 

Lançamento da Campanha Agrá-

ria 2015/16 realizaram-se no 

Distrito de Cahora Bassa, Posto 

Administrativo de Chitima, Localidade de 

Nhambando, orientadas por S. Excia Nazira 

Abdula, Ministra da Saúde, acompanhada 

por S. Excia Paulo Auade, Governador da 

Província de Tete, Américo Manuel da Con-

ceição, Director Provincial Da Agricultura e 

Segurança Alimentar, Abel Chongo, Admi-

nistrador do Distrito de Cahora Bassa, Se-

nhora Carla Mosse, Directora Provincial da 

Saúde e membros da brigada Nacional do 

Ministério da Agricultura e Segurança Ali-

mentar constituídos pelo Director Nacional 

Adjunto do Instituto do Algodão de Moçam-

bique, Gabriel Paposseco,  Pedro Ngazero 

Técnico do Fundo de Desenvolvimento 

Agrário (FDA) e Afonso Nair, Técnico da 

Direcção Nacional de Extensa Rural outros 

dirigentes do Governo. 

 

O Programa do evento consistiu na realiza-

ção das cerimónias tradicionais, plantio de 

árvores de sombra no Centro de Saúde de 

Nhambando em construção, sementeira sim-

bólica na Machamba do produtor Manuel 

Phiri e demonstrações de lavoura com trac-

ção animal e com enxada de cabo longo, va-

cinação de gado, visita a feira agro- pecuária, 

oração religiosa, actividades culturais, pre-

miação dos produtores e extensionistas, acti-

vidades culturais e intervenções do Senhor. 

Chefe da Localidade, Excelentíssimo Senhor 

Administrador do Distrito, Sua Excelência 

Paulo Auade, Governador da Província e a 

abertura oficial da Campanha Agrária 

2015/16 por Sua Excelência Nazira Abdula, 

Ministra da Saúde.  

 

A semelhança de Nhambando em todos os 

Distritos as cerimónias decorreram como 

foram programadas com a realização das 

cerimónias tradicionais, plantio de árvores de 

sombra e de fruta, sementeira simbólica, ex-

posições, participação de grupos culturais, 

premiações e comício popular. 

 

Jovem, Melhor Produtora, 3º Classifi-

cado Produtor e Extensionista, 2º Clas-

sificado Produtor e Extensionista e 1º 

Classificado Produtor e Extensionista, 

intercalados por actividades culturais e 

uma foto de família com os premiados. 

Do balanço da realização das cerimó-

nias ficaram as seguintes recomenda-

ções: 

 

 As actividades do lançamento da 

Campanha Agrária devem ser defini-

das a tempo para permitir uma me-

lhor preparação e programação dos 

locais de realização das cerimónias; 

 Maior sensibilização aos funcioná-

rios da DPASA para o envolvimento 

nas cerimónias de lançamento da 

campanha agrária; 

 Mobilizar patrocinadores para anga-

riação de prémios;  

 A feira agro-pecuária deve ter maior 

participação dos produtores locais 

que mostrem as suas potencialida-

des, bem como a participação de 

outros actores de actividades que 

operam no distrito (pesca, turismo, 

industria e comercio). 

Page 12  

Província de Tete: Necessidade de mobilizar patrocinadores  

para angariação de prémios para os melhores actores 

Sua Excelência Nazira Abdula, Ministra da Saúde e Paulo Auade, 
Governador da Província de Tete participando nas cerimónias tradi-
cionais  



 

 

ao nível da 

província em 

vários distri-

tos e povoa-

dos.  

O evento foi 

antecedida da 

Cerimónia 

Tradicional, 

Plantio de 

árvores de 

fruta, demons-

trações de 

Mecanização 

(lavouras e 

gradagem) 

por tractores e 

moto cultiva-

dora, Vacina-

ção do Gado 

Bovino contra a Dermatose Nodular, 

visita a Feira agro Pecuária, Feira de 

Saúde, orações, premiações e discurso 

oficial proferido por Sua Excelência 

Luís Jorge Manuel Ferrão, Ministro 

da Educação e Desenvolvimento Hu-

mano e entrega de meios circulantes 

(6) no âmbito do Programa Nacional 

de Extensão Agrária (PRONEA) aos 

SDASAs de Milange, Gurué, Alto 

Molócue, Lugela, Namacurra e ao 

SPER , para o reforço da assistência 

técnica aos produtores e  aos Serviços 

Provinciais de Geografia e Cadastro e 

Serviços Provinciais de Florestas e 

Fauna Bravia no âmbito da Gestão e 

Fiscalização dos Recursos Naturais. 

Foi realizada exposição e venda de 

produtos agrícolas, com destaque para 

milho, soja, mandioca, arroz, hortíco-

las, castanha de cajú e seus derivados, 

venda de produtos alimentares local-

mente produzidos e educação nutrici-

onal. 

Participaram da exposição no distrito 

de Nicoadala 40 expositores dos dis-

tritos de Nicoadala, Mopeia e Nama-

curra. No geral, ao nível provincial 

N 
a província da Zam-

bézia, as celebrações 

do Lançamento da 

Campanha Agrária 

2015/16, decorreram no povoado 

de Licuári, Localidade de Munho-

nha, Posto Administrativo de Nico-

adala Sede, Distrito de Nicoadala, e 

foi orientada por Sua Excelência 

Luís Jorge Manuel Ferrão, Ministro 

da Educação e Desenvolvimento 

Humano,  Chefe da Brigada Cen-

tral, acompanhado por Sua Exce-

lência Abdul Razak Normahomed, 

Governador da província da Zam-

bézia. 

Tomaram parte do evento quadros 

de nível central do Ministério de 

Agricultura e Segurança Alimentar, 

nomeadamente Paiva Munguambe, 

Director Geral do INIR e Fátima 

Varinde do Secretariado Técnico 

de Segurança Alimentar e Nutricio-

nal e Víctor Marcelino da Direcção 

Nacional de Veterinária. 

Do nível provincial estiveram pre-

sentes os Directores Provinciais da 

Agricultura, das Obras Públicas e 

Habitação, de Educação e Desen-

volvimento Humano e da Indústria 

e Comércio e os membros do Con-

selho Consultivo da Direcção Pro-

vincial da Agricultura e Segurança 

Alimentar. 

Ao nível distrital estiveram presen-

tes para além do Senhor Adminis-

trador, os membros do Governo 

Distrital, Parceiros de Cooperação, 

Empresas agrárias privadas, prove-

dores de insumos, produtores, Au-

toridades Comunitárias, Religiosas, 

estudantes e a população em geral.  

No local da cerimónia ao nível da 

província no distrito de Nicoadala 

participaram, cerca de 1.500 pesso-

as (das quais cerca de 30% eram 

crianças) e no geral 33.000 pessoas 

fizeram 300 expositores de entre 

produtores, provedores de insumos 

e grupos de saúde e nutrição. 

Pelas experiências adquiridas du-

rante e após a realização do evento 

ficam as seguintes recomendações: 

 Os Governos distritais devem as-

sumir e liderar o processo de pre-

paração das cerimónias do Lança-

mento da Campanha Agrária; 

 Há necessidade de se orçamentar a 

realização deste evento ao nível 

dos distritos; 

 Há necessidade de com antecedên-

cia necessária de pelo menos seis 

(06) meses iniciar-se a preparação 

da realização das cerimónias do 

lançamento das campanhas agríco-

las envolvendo todos os parceiros 

e instituições afins (Industria e 

Comércio, Terra, Acção Ambien-

tal, Saúde, Educação e Desenvol-

vimento Humano). 
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Província da Zambézia: Necessidade de orçamentar a realização 

deste evento ao nível dos distritos 

Sua Excelência Luís Jorge Manuel Ferrão, Ministro da Edu-
cação e Desenvolvimento Humano, procedendo a vacinação 
de bovinos  
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Província de Nampula: distri-

tos expôem as suas potenciali-

dades nas áreas agrícola, pecu-

ária, florestal, pesca e turismo  

recebida carinho-
samente pelos 
residentes de Nio-
ce incluindo es-
truturas tradicio-
nais, estudantes, 
associação de 
mulheres, OJM, 
os quais proporci-
onaram momen-
tos culturais. De 
seguida foram 
plantadas 42 ár-
vores de frutas, 
entre mangueiras 
e citrinos (10 
mangueiras, 10 
Laranjeiras; 12 
tangerineiras, 10 
limoeiros). 

 
A associação de Mulheres de Nioce é 
composta por 20 membros, sendo 19 
mulheres e 1 homem explora uma 
área de 3.5 hectares cultivados em 
regadio, tendo a brigada visitado cam-
pos com culturas de milho variedade 
PAN 67 em agricultura convencional 
e em agricultura de conservação, fei-
jão catarina consociado com milho e 
campos de pimento. A cultura de mi-
lho apresentava-se ainda na fase ve-
getativa, uma parte da cultura de fei-
jão catarina na fase de maturação e 
outra na fase de floração e por último 
o pimento verde  na fase de reprodu-
ção. Em geral, as culturas apresenta-
vam um bom estado de desenvolvi-
mento.  

 
Sua Excelência Carlos Mesquita pro-
cedeu ao corte da fita, inaugurando 
assim a feira constituída por 43 expo-
sitores em igual número de pavilhões, 
representando várias instituições pú-
blicas agrárias (Serviços Provinciais 
de Extensão, de Pecuária, Centro Zo-
nal Nordeste de Investigação, Delega-
ções do Incaju e do Algodão), produ-
tores de todos os 23 Distritos, ONGs 
nacionais e internacionais (Visão 
Mundial, OLIPA, Fórum terra, Hor-
tsempre, Oikos, Associação de Exten-
sionistas de Nampula-AENA, Associ-

N 
a Província de Nampula, 
a Cerimónia teve lugar 
na Localidade de Nioce, 
Distrito de Malema, no 

recinto da Associação de Mulheres 
de Nioce e contou com a presença 
cerca de 3.500 participantes. O acto 
foi presidido por Sua Excelência 
Carlos Mesquita, Ministro dos 
Transportes e Comunicações, Sua 
Excelência Victor Manuel Borges, 
Governador da Província de Nam-
pula, acompanhado por Membros da 
Brigada Central destacados para 
aquela Província, designadamente, 
Albertina Alage, Directora Nacional 
Adjunta de Extensão Agrária, Ana-
bela Zacarias, Directora Técnica de 
Agronomia e Recursos Naturais no 
Instituto de Investigação Agrária e 
António Paulo, Director dos Servi-
ços de Informação no Secretariado 
Técnico de Segurança Alimentar e 
Nutricional.  

 

A nível dos membros do Governo 
Provincial presentes destaca-se a 
presença dos Directores Provinciais 
de Agricultura e Segurança Alimen-
tar e o dos Transportes e Comunica-
ções designadamente Pedro Dzucule 
e Francisco Bonzo.  

 

Ao nível do Governo Distrital Dau-
da Mussa, Administrador do Distrito 
de Malema, Senhores Administrado-
res de outros Distritos e membros 
dos respectivos Governos Distritais. 

 
Seguiu-se a cerimónia tradicional e 
plantio de árvores de fruta na ma-
chamba da Associação de Mulheres 
de Nioce, visita aos campos da As-
sociação, inauguração e apreciação 
da feira agro pecuária, infraestrutu-
ras pecuárias e demonstração de 
vacinação de galinhas e desparasita-
ção de caprinos. 

 

A anteceder ao plantio de árvores de 
frutas, a brigada de Sua Excelência 
Carlos Mesquita, Ministro dos 
Transportes e Comunicações foi 

ação da Mulher Rural-AMR, CLU-
SA e a FAO) e sector privado.  

 
A feira esteve bastante recheada de 
produtos diversos em que cada dis-
trito expôs as suas potencialidades 
nas áreas agrícola, pecuária, flores-
tal, pesca e turismo, exibindo servi-
ços e produtos em bruto e processa-
dos. O Conselho Provincial de Com-
bate ao HIV e SIDA fez parte da 
feira exibindo material didático de 
sensibilização para o combate a pan-
demia sobretudo de prevenção.  

 

Foram expostas infra-estruturas pe-
cuárias melhoradas e de material 
local compreendendo as seguintes: 
capoeira, capril, estábulo e manga de 
tratamento de gado bovino. Nesta 
estação, Sua Excelência Ministro 
dos Transportes e Comunicações 
procedeu a desparasitação de um 
caprino e foi feita por um produtor 
uma demonstração de vacinação de 
galinhas contra a doença de Newcas-
tle utilizando a vacina I2. 

 

Sua Excelência Carlos Mesquita, Ministro dos Trans-
portes e Comunicações e Sua Excelência Victor Borges, 
Governador da Província de Nampula, recebendo a ex-
plicações sobre os campos da Associação de Mulheres 
de Nioce  



 

 

extensionistas, representantes de ONG´s, 

da Sociedade Civil, do Sector Privado, 

Produtores da província de Cabo Delga-

do, Líderes Comunitários e População 

do Distrito de Balama e 2 distritos vizi-

nhos nomeadamente: Namuno e Monte-

puez, totalizando cerca de 1.750 partici-

pantes. 

 

O programa prosseguiu com o plantio de 

75 árvores de fruta (Mangueiras) no re-

cinto da Escola Primária Completa 

(EPC) de Mavala-sede, acompanhados 

pelos alunos da mesma, onde compro-

meteram-se a cuidar das plantas até estas 

entrarem em fase de produção. 

 

De seguida realizou-se a cerimónia tradi-

cional de Kupalha, onde os líderes co-

munitários invocaram os antepassados  

com intuito de a presente campanha seja 

coroada de sucessos e com chuvas abun-

dantes e regulares. 

 

Inaugorou-se e visitou-se a exposição-

venda da feira agropecuária e gastronó-

mica que contou com cerca de 50 expo-

sitores dos distritos de Namuno, Monte-

puez e Balama. Dos produtos em exposi-

ção destacaram-se a castanha de cajú e 

seus derivados, arroz produzido e pro-

cessado localmente, batata-reno, maça-

roca, madumbe, inhame, galinhas do 

S 
ua Excia Eusébio Lambo Gon-

diwa, Ministro dos Combaten-

tes dirigiu a réplica do Lança-

mento da Campanha Agrária 

na Província de Cabo Delgado que teve 

lugar no distrito de Balama, Posto Ad-

ministrativo de Mavala. 

 

A Brigada Central era chefiada por Sua 

Excelência Ministro dos Combatentes, 

foi acompanhado pelo Director Nacio-

nal de Planificação e Cooperação Inter-

nacional do Ministério da Agricultura e 

Segurança Alimentar, Raimundo Matu-

le e quadros deste nomeadamente Pau-

lino Sitói, Técnico no Instituto de Fo-

mento do Caju (INCAJU), Tony José, 

Técnica do Secretariado Técnico de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

(SETSAN) e Jorge Noé Técnico da 

Direcção Nacional de Agricultura e 

Silvicultura (DINAS). 

 

A nível local, a cerimónia foi honrada 

com a presença de Sua Excelência Cel-

mira da Silva, Governadora  da Provín-

cia de Cabo Delgado, e ainda Mariano 

Jone, Director Provincial da Agricultu-

ra e Segurança Alimentar de Cabo Del-

gado, o Administrador do Distrito de 

Balama, Chefes de Departamento e de 

Serviços da DPASA de Cabo Delgado, 

Directores dos SDASA da província, 

mato, cobaias, patos marreco e apresenta-

ção de pratos confecionados à base de 

moringa para a melhoria da segurança 

alimentar e nutricional das famílias. 

 

Na reta final do evento, a comitiva orien-

tou um comício popular, onde no seu dis-

curso, Sua Excia Governadora Celmira da 

Silva, falou da necessidade das populações 

se empenharem nas acções com vista ao 

alcance das metas do desenvolvimento do 

milénio, em que os pressupostos base se 

inserem no Plano Estratégico de Desenvol-

vimento do Sector Agrário (PEDSA) e nas 

demais políticas que o governo tem imple-

mentado para o alívio à pobreza e outras 

acções de impacto. 

 

Ainda em Balama, testemunhou-se a  en-

trega de chaves de quatro (4) viaturas no 

âmbito do Programa Nacional de Extensão 

Agrária (PRONEA) aos distritos abrangi-

dos, nomeadamente Ancuabe, Chiúre, 

Namuno e Balama. 

 

Realizadas as cerimónias ficaram as se-

guintes recomendações: 

 

 A necessidade de iniciar a preparação do 

evento com pelo menos seis meses de 

antecedência; 

 Maior envolvimento de todos os actores 

do sector agrário na preparação do even-

to bem como na composição do júri 

responsável pela selecção dos melhores 

produtores e extensionistas; 

 Realizar  monitoria quinzenal do cum-

primento da matriz de actividades; 

 Assegurar que o distrito eleito se apro-

prie do programa do evento; 

 Aprimorar a comunicação multissectori-

al dos actores envolvidos no processo de      

lançamento da campanha agrária; 

 Assegurar a presença de todos os produ-

tores premiados devendo para o efeito 

elaborar-se um ofício aos Governos dos 

Distritos abrangidos. 

Província de Cabo Delgado: Aprimorar a comunicação 

multissectorial dos actores envolvidos no processo de      

lançamento da campanha agrária 
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Sua Excelência Celmira da Silva, procedendo a entrega de prémios aos 
melhos Actores do Sector Agrário na Campanha Agrária 2014/15  
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