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República de Moçambique 

__________ 

Governo da Província da Zambézia 

 

 

 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da 

Província, por ocasião do Lançamento 

do Programa de Melhoramento Genético 

do Gado Bovino.   

 

 

 

 

Quelimane, 8 de Março de  2017 
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Senhores Membros do governo 

provincial; 

 

Senhora Representante do 

Ministério da Agricultura e 

Segurança Alimentar;  

 

Senhores Chefes dos serviços 

provinciais de pecuária de 

Manica, Tete, Sofala e Zambézia; 

 

Senhor Director dos serviços 

técnicos e financeiros da Agência 

do Vale do Zambeze; 
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Senhores Delegados provinciais 

das agências do Vale do Zambeze 

de Manica, tete, Sofala e 

Zambézia; 

 

Senhor Presidente do Conselho 

Empresarial da Zambézia; 

 

Prezados Criadores de gado 

Bovino;  

 

Caros convidados;  

 

Minhas Senhoras, Meus 

Senhores! 
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Antes de mais, quero em nome do 

governo provincial e em meu nome 

próprio saudar a todos os presentes 

neste lançamento do programa de 

melhoramento genético do gado 

bovino. 

 

Saúdo de um modo especial a 

agência do vale do zambeze por ter 

escolhido a nossa província para o 

lançamento deste programa. 

 

Este programa tem como objectivo 

a melhoria da raça do gado bovino, 

que vai beneficiar as províncias de 

actuação da agência do vale do 
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zambeze, nomeadamente Manica, 

Tete, Sofala e Zambézia. 

 

Caros presentes, 

 

Como acabamos de ouvir, este 

programa apresenta uma cadeia 

completa da produção de carne, 

desde a reprodução do gado, 

criação, abate, processamento e a 

colocação no mercado, esperando-

se abranger cerca de 1550 

criadores nas quatro províncias. 

 

Esta é uma das vias que garante a 

concretização do programa do 
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governo desenhado para o sector da 

agricultura e segurança alimentar.  

 

Com a introdução de raças 

melhoradas, esperamos que os 

criadores do gado bovino da nossa 

província possam aderir ao 

programa e que em breve possamos 

beneficiar no nosso mercado carne 

e leite de qualidade produzidos 

localmente e a preços competitivos. 

 

Estimados criadores de gado bovino 

O vosso envolvimento e adesão ao 

programa é uma oportunidade 

impar e de elevado sentido, pois 
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significa que a província continua 

apostada em melhorar a qualidade 

de produto a fornecer ao mercado. 

 

Minhas senhoras e meus senhores! 

 

A pecuária complementa a 

agricultura e é um dos factores 

fundamentais para o 

desenvolvimento sócio-económico, 

tal como foi definido no programa 

quinquenal do governo. 

 

Queremos saudar uma vez mais a 

Agência do Vale do Zambeze e a 

todos intervenientes neste 
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programa pela forma clara e aberta 

que abordaram e debateram os 

assuntos. 

 

Permitam – me, finalmente desejar 

votos de muitos sucessos a todos 

intervenientes deste programa. 

 

E, com estas palavras declaro 

lançado o Programa do 

Melhoramento Genético do Gado 

Bovino. 

 

Muito obrigado pela atenção 

dispensada! 
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Bem-haja a todos 

 


