REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
GABINETE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E IMPRENSA
PROJECTO SÍNTESE DO RELATÓRIO DA VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO
PARA O SECTOR EMPRESARIAL AGRÍCOLA A PROVÍNCIA DE BENGUELA

I. ENQUADRAMENTO

A Província de Benguela acolheu de 09 a 11 de Junho do ano em curso, a 9º edição
do Dia do Criador, que teve lugar no município do Cubal, Fazenda Ututala. O
Ministério da Agricultura esteve representado a mais alto nível. Sua Excia Eng.º
Carlos Alberto Jaime Pinto, Secretario de Estado para o Sector Empresarial Agrícola,
prestigiou o evento e cabe-lhe a honra de inaugurar o certame, em representação de
Sua Excia Eng.º Marcos A. Nhunga, Ministro da Agricultura.
II. DESENVOLVIMENTO

Ao empresário Manuel Monteiro, proprietário da Fazenda cumpri a tarefa de dar as
boas-vindas e agradecimentos aos presentes no acto, na qualidade de anfitrião, tendo
na ocasião manifestado a sua satisfação pela entrega dos trabalhadores da Fazenda,
que tornaram possível a realização de tão importante feito.
Por sua vez, o Secretario de Estado para o Sector Empresarial Agrícola, S. Excia
Eng.º Carlos Alberto Jaime Pinto convidado a proferir o discurso da abertura do
certame, sublinhou a importância do Dia do Criador. “Este evento que já se tornou
habitual e de referência quase que obrigatório e que, ao avaliar pelo universo dos
participantes e pela quantidade de meios e recursos que mobiliza, ainda, pelo
conjunto de actividades e oportunidades de negócio que proporciona a todos quanto
nela participam, não temos qualquer duvida em afirmar que, o Dia do Criador,
representa efectivamente, um evento de interesse nacional, sendo por isso, merecedor
da parte de todos, o nosso apoio enquanto órgão de tutela institucional”.

Dando seguimento do seu logos, o governante felicitou a todos os criadores nacionais
pela efeméride que se comemora e, ao mesmo tempo, agradeceu o convite formulado
ao Ministério da Agricultura.
Por outro lado, sublinhou as potencialidades pecuárias que o país apresenta. “Angola
tem um grande potencial para desenvolver a actividade pecuária e substituir a
importação de carne, francos e ovos. Estamos perante uma mostra simbólica mas
bastante significativa daquilo que se produz em Angola e que pode ser confirmada
aqui. Por esta razão, a estratégia do Executivo para saída da crise, inclui a produção
da carne bovina como actividades elegíveis para a diversificação da economia e a
substituição da importações”.
Discorrendo perante uma plateia de mais de 3000 participantes, o responsável
destacou que, apesar da vontade em desenvolver a actividade da pecuária nacional,
considerado como estratégico para a economia, o sector enfrenta ainda vários
constrangimentos a saber: fraca capacidade dos serviços de investigação e da
formação veterinária, a baixa produção de matérias-primas necessárias para a
produção de ração, a debilidade dos programas de controlo sanitário, ausência de um
senso pecuário que permite a formulação de políticas múltipla e eficazes para o
sector, a limitação dos recursos hídricos e as alterações climatéricas que ocorrem em
algumas regiões do nosso pais.
No entanto, apesar dos constrangimentos, a actividade pecuária nacional tem vindo a
crescer, pese embora que, embora devemos reconhecer de que, este crescimento, esta
longe dos níveis desejados para satisfazer as necessidades nacionais, sendo
imperativo a inversão do quadro actual. Assim, a criação de condições para o
incremento da produção nacional deve constituir um desafio, não apenas do
Executivo, mas sim de toda Nação.
III. CONCLUSÃO
O Dia do Criador foi marcado com várias actividade, onde se destaca o leilão de gado
nascido na Fazenda Ututala. Visita a feira agrícola e pecuária, reunião dos criadores
nacionais, palestras, debates e convívios marcaram a edição do presente ano.
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