REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Discurso de Sua Excelência o Ministro
Visita ao Complexo Agro-industrial de Chókwè

Preparação da CA 21|22

13.10.2021
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Sua Excelência Amosse Júlio Macamo, Secretário de
Estado na Província de Gaza;

Excelentíssimo Senhor Eceu da Novidade Angélica
Muianga, Administrador do Distrito de Chókwè;

Senhores Dirigentes das Empresas, aqui presentes;

Senhoras e Senhores Extensionistas, Distintos
Membros do Exército de Produção de Moçambique,
aqui presentes;

Senhores Produtores e Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores;

Permitam-me fazer meus, os cumprimentos que foram
endereçados no início à todos os presentes, estendendo,
naturalmente, o meu agradecimento pela vossa presença
nesta etapa da visita de trabalho à Província de Gaza, à
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qual deverá seguir-se uma reunião de planificação da CA
(Campanha Agrária) 21|22.

Estamos em romaria pelo país no âmbito da preparação
da CA 21|22. Iniciamos este périplo na província de
Maputo, tendo-se seguido a província da Zambézia, e
hoje escalamos Gaza, onde, a partir do Distrito de
Chókwè, daremos seguimento à este propósito que se
pretende frutífero.

Frutífero porque em 2020 lançámos as sementes e hoje
tivemos a oportunidade de ver o renascimento do bebé
quando testemunhámos, esta manhã, o roncar dos
motores das máquinas da Fábrica de Processamento de
Arroz, há cerca de 6 anos parados, por razões de vária
ordem.

Este momento representa o despertar de um monstro ora
adormecido, como se referiu S.Excia o Secretário de
Estado da província.
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Fizemos um investimento na ordem de 600 milhões de
meticais no regadio, o que nos permitiu acrescentar perto
de 20mil toneladas de arroz nesta campanha nos novos
5000 hectares acrescidos.
 Eis a materialização de mais uma promessa na
esteira da nossa POLÍTICA DE RESULTADOS!

Quando falamos da Política de Resultados referimo-nos
à estes Resultados que se vão somando ao longo do país
de inauguração em inauguração; de requalificação em
requalificação.

Caros convidados,
Minhas Senhoras e meus senhores,

Depois da inauguração da unidade de processamento de
banana no Distrito da Moamba, e da unidade de produção
avícola em Namaacha, ambas na Província de Maputo;
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esta última antecedida da inauguração da fábrica de
farinha de Malema, e depois a de processamento de
gergelim em Nacala, ambas em Nampula;
Reactivamos hoje a fábrica de arroz em Chókwè – a
CAIC, que já tem pouco mais de 1000ton para
processamento em stock nos seus armazéns e está pronta
para arrancar com sustentabilidade!

Completamos, assim, a quinta cadeia de valor
impulsionada pelo Programa de Intensificação de
Produção de Arroz suportado pelo SUSTENTA.

O Arroz-SUSTENTA já é uma realidade!

Juntamos à esta celebração a entrega das primeiras 04
ceifeiras para colheita de arroz, das 06 que já se
encontram em território nacional.
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Estas máquinas surgem no corolário das visitas de
monitoria que temos estado a efectuar à este regadio. Em
uma delas, a falta de ceifeiras foi tónica permanente por
parte dos produtores. Pediram-nos e nos instaram que
chegassem a tempo, antes da campanha 21|22 e aqui
estão!

O Governo de Moçambique cumpre hoje mais uma
promessa neste regadio, através do SUSTENTA.

No que diz respeito à produção, a nossa perspectiva é de
atingir, ainda nesta época, 1/3 da capacidade máxima de
30 mil ton/ano desta unidade fabril, e irmos crescendo
até a sua capacidade máxima nas próximas duas
campanhas.

Os primeiros sacos do arroz que vão daqui sair servirão
às nossas FDS. Os nossos jovens que estão no teatro de
operações quer no Norte como no Centro vão ver
reforçadas as suas energias com este produto nacional.
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Não será oferta, mas praticaremos preços bonificados
estaremos assim a contribuir para o desenvolvimento do
país e para o equilíbrio da nossa balança de pagamentos.

A nossa visão é clara quanto a este processo: não é
trabalho do Estado gerir fábricas, esta unidade de
processamento de arroz estará ao cargo do sector
privado. E já estamos em negociações avançadas com
um operador neste domínio.

Queremos, igualmente, fazer referência ao mérito dos
nossos produtores pelo seu comprometimento em elevar
os índices de produção e produtividade, esta última que
antes rondava em 0,6 para médias de 4 e até 5ton/ha em
relação ao arroz.

Por isso tomamos o ensejo para, a partir deste palco,
transmitir-lhes uma apreciação especial endereçada por
SEXA Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República,
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pela vossa seriedade e abnegação. Por abraçarem o
SUSTENTA, e por acreditarem neste Programa.

Recordo-vos, o compromisso de reactivação da CAIC foi
expresso pelo nosso Presidente no acto de lançamento da
Campanha Agrária 20|21 que está prestes a encerrar.

Caros convidados,
Minhas Senhoras e meus senhores,

Estes resultados positivos abrem grandes desafios e
perspectivas para um futuro de crescimento constante.

Agora não podemos falar em sinais apenas, mas em
resultados. É este o caminho de resultados que queremos
percorrer. E o nosso compromisso é o de atingir a
autossuficiência nesta cultura nos próximos 05 anos.

E foi neste âmbito que na semana passada, em Nante, na
Zambézia, fomos confirmar o avanço das obras de
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reconstrução de infraestruturas de irrigação em MundaMunda, onde esperamos cobrir mais 3.000ha de
produção desta cultura de rendimento na próxima
campanha.

Esta acção do Governo no domínio dos regadios não se
resume somente nestas duas intervenções que fizemos
referência, mas integra a reabilitação de um total de
12.000hec nas Províncias de Gaza, Manica, Sofala,
Zambézia e igualmente a facilitação de acesso à kits de
produção para mais de 50.000ha para Pequenos
Produtores.

O Programa de Intensificação de produção que fazemos
referência incluiu, não apenas o aporte de recursos
financeiros de alavancagem, mas também:
 A provisão de semente de qualidade;
 A massificação do uso de insumos;
 A assistência integral às famílias produtoras e
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 Investimento público:
 Nivelamento de solos;
 Manutenção de canais de rega e valas de
drenagem;
 Manutenção de vias de acesso; e
 Manutenção do equipamento.

Demos um passo simbólico mas almejamos mais. Este
ano começa UM ESTUDO de requalificação profunda
deste regadio.

E a estratégia de mercado para a campanha 2021/22 nesta
cultura inclui também um fundo de estabilização de
preços.

Caros convidados,
Minhas Senhoras e meus senhores,
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Caros convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,

Ainda no âmbito da preparação da Campanha 21|22, aqui
na Província Gaza, testemunhamos também hoje a
PARADA DOS EXTENSIONISTAS – O nosso exército
de produção de Moçambique; onde damos a conhecer
que Gaza viu reforçada a sua capacidade em mais de
120%,

através

da

contratação

de

194

novos

extensionistas, totalizando agora um efectivo de 352
extensionistas.

Um dado importante: aqui 100% são jovens (abaixo de
36 anos) e a maioria está no seu primeiro emprego. De
entre os novos 46% também são mulheres.

Estes dados nos permitem afirmar à vontade que ESTÁ
A EMERGIR UMA NOVA GERAÇÃO QUE APOSTA
NA AGRICULTUTRA.
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Caros Extensionistas,

Destacamos que a nossa grande aposta está na
transferência de tecnologias aos produtores e, como
temos reiterado, os nossos Extensionistas são o
mecanismo para alcançar este objectivo. Captem o
conhecimento, retenham mas também transfiram para o
nosso beneficiário último: o produtor!

Só assim conseguiremos atingir o nosso maior objectivo:
melhorar a sua renda e tira-lo da pobreza. Pouco
adiantará se os rendimentos dos mesmos não subirem.

E conforme temos tido a oportunidade de acompanhar, o
Governo está a fazer tudo que pode, com os recursos que
possui, para continuar a criar condições de trabalho de
modo a que estes agentes da mudança possam liderar esta
transformação de vidas que o SUSTENTA preconiza.
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Este juramento que acabam de prestar não pode ser letra
morta. Deve-se converter num compromisso diário de
elevar

a

qualidade

representam

hoje

dos nossos
a

maior

produtores

base

produtiva

que
de

Moçambique.

Aproveitamos a oportunidade para dar conta que vocês
passarão também a fazer a ligação aos mercados.
Naturalmente, trata-se de um processo de formação e
aprimoramento contínuo mas este é o caminho de
resultados que pretendemos trilhar e contamos convosco.

Desejamos Saúde e prosperidade à todos!
E votos de bom trabalho!

Obrigado!

Celso Ismael Correia
Província de Gaza
Distrito de Chókwè
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