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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

GOVERNO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 

 

 

 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Dr. Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, por 

ocasião da cerimónia de abertura da Reunião 

de Implementação de Culturas Prioritárias 

na Província da Zambézia. 

 

 

 

 

 
Quelimane, 22 de Novembro de 2016 
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Senhores Membros do Governo Provincial; 

 

Senhores Directores Distritais das 

Actividades Económicas (SDAE); 

 

Senhores Agentes Económicos do Sector 

Agrário da Província da Zambézia; 

 

Senhores Provedores de Insumos Agrícolas; 

 

Caros Produtores e outros actores da cadeia 

de produção; 

 

Distintos Convidados;  

 

 

Minhas Senhoras, Meus Senhores! 
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Em nome do Governo da Província da Zambézia 

e em meu nome pessoal, saúdo os participantes 

desta Reunião Provincial de Implementação de 

culturas prioritárias e endereço boas vindas a 

todos, desejando que tenham boa estadia e uma 

participação frutuosa orientada para resultados 

concretos e plausíveis.  

 

Permitam-me que por vosso intermédio 

apresente uma saudação especial a todos 

aqueles que intervêm na cadeia de produção 

agrícola desde os produtores individuais, às 

Empresas Agrícolas, bem como todos aqueles 

que directa ou indirectamente contribuem para 

elevar os níveis de produção e produtividade 

agrícola, reduzindo assim os índices de fome e 

pobreza na nossa Província e no País em geral.   
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 Gostaria, antes de mais, de endereçar com 

particular destaque, uma saudação à Sua 

Excelência Filipe Jacinto Nuysi, Presidente 

da República de Moçambique, pelo seu 

empenho notável na dinamização da produção 

agrícola no País e na manutenção da Paz e 

Unidade Nacional, fundamentos essenciais para 

o Progresso e Prosperidade no nosso País. 

 

Minhas Senhoras, Meus Senhores! 

 

Este encontro realiza-se num momento em que 

na nossa província e no País em geral tiveram 

lugar três eventos de particular destaque para o 

sector agrário: 

i) A realização do 1º Fórum Internacional de 

Empresários dos Sectores Agrário e 
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Pesqueiro que teve lugar na Província de 

Manica; 

ii)O Lançamento da Campanha nacional 

Agrícola cuja cerimónia oficial teve lugar 

na nossa Província e que contou com a 

honrosa presença e presidência do Chefe 

do Estado; e 

iii) O lançamento da Campanha de 

Comercialização da Castanha de Caju que 

na nossa província realizou-se no Distrito 

da Maganja da Costa a qual tivemos a 

honra de presidir no passado dia 18 de 

Novembro do ano em curso; 

 

A realização destes eventos demonstra a grande 

importância que o nosso Governo atribui ao 

sector produtivo com particular destaque ao 

sector Agrário.  
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Caros participantes! 

Minhas Senhoras, Meus Senhores 

 

A vossa presença nesta reunião constitui uma 

responsabilidade acrescida do papel que têm na 

nossa Província na operacionalização dos planos 

de produção para o aumento dos níveis de 

produção e produtividade agrícola ao nível dos 

distritos e da Província no geral.  

 

Porém, o sucesso dos planos de produção que 

iremos traçar depende do empenho e dedicação 

de todos e que esta é uma oportunidade ímpar 

para que possamos aumentar os níveis de 

produção e produtividade ao nível dos distritos e 

da Província no geral. 
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Minhas Senhoras, Meus Senhores! 

 

A orientação Presidencial emanada no 1º Fórum 

Internacional de Empresários dos Sectores 

Agrário e Pesqueiro, preconiza que cada 

Província proceda a escolha três (3) produtos 

que irá priorizar na presente campanha 

agrícola, sendo dois (2) alimentares, um (1) de 

exportações.  

 

Para a concretização desta iniciativa do Governo 

Moçambicano, orientamos a todos os Governos 

Distritais para proceder por sua vez a eleição 

das culturas que irão priorizar durante a 

presente época agrícola nos seus respectivos 

distritos. 

 

Ao terminar, exortamos a todos actores do 

sector de produção agrícola quer públicos quer 
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privados para envidarem cada vez mais os 

esforços no sentido de aumentar os níveis de 

produção e produtividade de modo a que a 

nossa Província continue a figurar como um dos 

grandes contribuintes no aumento da renda 

nacional e combate a fome e a pobreza. 

 

Com, estas palavras declaro aberta a reunião de 

implementação das culturas prioritárias ao nível 

da Província da Zambézia.  

 

Muito obrigado, pela atenção dispensada! 

 

 

 


