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Sucesso do agronegócio depende de uma relação estreita
entre as autoridades governamentais e o sector privado
- Rogério Zandamela, Governador do Banco de Moçambique, na abertura da sessão pública do
44º Conselho Consultivo da instituição, que debateu o tema “O Agronegócio como Factor de
Dinamização da Economia: O Caso da Cadeia de Valor do Arroz na Província de Gaza”
Xai-Xai (O Autarca) – Discursando na abertura da sessão pública
do 44º Conselho Consultivo do Banco
de Moçambique (BM), na última sexta-feira (22Nov19), em Xai-Xai, que
debateu o tema “O Agronegócio como
Factor de Dinamização da Economia:
O Caso da Cadeia de Valor do Arroz
na Província de Gaza”, o Governador
do Banco Central, Rogério Zandamela,
considerou fundamental que as autoridades desenhem políticas que supor-

tem o investimento na agricultura e na
sua cadeia de valor com enfoque para
culturas onde detenham vantagens
comparativas.
Explicou que a agricultura e o
agronegócio são actividades com alto
impacto económico e podem impulsionar o crescimento, anotando que a
agricultura e o agronegócio representtam cerca de 45% da economia da África Subsaariana, sendo o peso dos negócios relacionados com a produção a-

A economia compreende todas as actividades do país, mas

Rogério Zandamela considera fundamental que
as autoridades desenhem políticas que
suportem o investimento na agricultura e na
sua cadeia de valor com enfoque para culturas
onde detenham vantagens comparativas

Frase: nenhuma actividade do país compreende a economia – Millôr
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grícola de cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) e do da agricultura
propriamente dita em torno de 24%
(Banco Mundial, 2013).
Outrossim, segundo Rogério
Zandamela, estima-se que o agronegócio, represente mais de 50% do PIB
dos países em desenvolvimento (Silva
et al., 2009).
Entretanto, indicou que as experiências internacionais demostram
que o agronegócio bem-sucedido depende da adopção de um conjunto de
estratégias, tendo citado estudos realizados (Unido, 2011, Banco Mundial,
2013 e BAD, 2017) os quais são categóricos em defender que o sucesso do
agronegócio depende de uma relação
estreita entre as autoridades governamentais e o sector privado.

Refira-se que em Moçambique
a agricultura é considerada a base do
desenvolvimento, pais no qual o respectivo governo reconhece a importância da agricultura, tendo para tal, e
em colaboração com parceiros de cooperação, elaborado programas, planos
e estratégias visando impulsionar o
sector agrícola e a respectiva cadeia de
valor. Segundo o Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Sector Agrícola
(PEDSA) de 2011, o Governo concebeu tais instrumentos para melhorar a
coordenação das intervenções públicas
na agricultura e orientar os investimentos.
Todavia, o Governador do BM
sublinou que apesar de toda a atenção
dedicada a este sector, “é comumente
aceite que o desempenho da agricultura
e do agronegócio em Moçambique

continua abaixo do seu potencial”.
Zandamela explicou que a escolha do tema em referência teve em
vista levantar o debate sobre o papel do
agronegócio no crescimento económico da província de Gaza, em particular,
e do país, no geral, tendo em conta o
seu contributo na atracção de investimento, promoção de emprego, criação
de renda, entre outra áreas. É uma estratégia que o Banco de Moçambique
identificou como forma de contribuir
para a análise de como tornar o agronegócio num factor dinamizador da economia do país.
É uma prática do Banco de
Moçambique reservar o último dos
seus três dias de Conselho Consultivo
à participação de convidados externos,
para apresentar resultados de pesquisas
de interesse público.■ (Redacção)

Coca-Cola define África como sendo o futuro motor
que influenciará cada vez mais a trade crescimento da empresa
jectória de crescimento dos nossos neLagos – Na sua recente visita
à Nigéria e África do Sul, o CEO e
Presidente da Coca-Cola, Quincey reuniu-se com líderes políticos e de negócios onde debateu sobre os investimentos feitos no continente africano, tendo
manifestado o compromisso da CocaCola para com África e o seu interesse
na vasta oportunidade que o continente
apresenta em impulsionar a estratégia
de crescimento abrangente da empresa
de bebidas na próxima década.
Entre os compromissos assumidos, destacam-se as discussões
com o principal empresário e industrial
de África, Dr. Aliko Dangote, que se evidencia como um exemplo de investidores que estão a impulsionar o cres-

cimento em todo o continente.
Outros compromissos incluíram reuniões com os principais executivos do Discovery Group, MTN, Unilever e a Bolsa de Valores de Joanesburgo e líderes como Tony Elumelu
(Presidente da Heirs Holding), Doyin
Salami (Presidente do Conselho Consultivo Económico da Nigéria) e Fred
Swaniker da Academia de Liderança
Africana. Esses encontros forneceram
a Quincey e à sua equipa conhecimentos acerca das oportunidades que África tem para oferecer.
"Tendo operado em África há
mais de 90 anos como empresa local
em todos os países, nós Coca-Cola acreditamos que África seja uma região
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gócios globais em apenas alguns anos",
disse. "Juntamente com os nossos parceiros engarrafadores, continuamos a
reforçar a nossa participação no continente, acelerando os investimentos que
fortalecem e aumentam as nossas capacidades e se expandem para novos negócios para impulsionar a aspiração de
nos tornarmos uma Empresa de Bebidas Completa”.
Quincey destacou vários desenvolvimentos positivos e encorejadores em todo o continente africano, que
ele descreveu como bases importantes
para um forte crescimento económico
e, se sustentado, acompanharão rapidamente o papel do continente como um
motor de crescimento global.
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Racismo. Complexos. Competência
A fome e o medo sempre foram empurrando o Homem por esse mundão fora à procura do que hoje apelidamos de melhores condições de vida. Agrada-me esta ideia,
pois transporta-me para outra que inutiliza, de certo modo,
esta teima de colonizadores, colonizados, e afins. Se quase
nenhum povo permanece no local de origem, se as comunidades têm tendência para se deslocarem na busca legítima
de melhores condições de vida, quem foi o colonizador,
quem foi o colonizado?
Falando propriamente de Portugal, já fomos "colonizados", por celtas, íberos, romanos, árabes, gregos, fenícios, e a "invasão" tende a continuar. As migrações existem
desde que o Homem existe, direi. Todos deixaram pedras,
palavras, influências e todos acabaram absorvidos por
quem cá vai vivendo e lutando por um país mais próspero e
com melhor qualidade de vida. E, atrevo-me a dizer, acolhedor, o que não impede o dicionário do racismo de continuar a funcionar, sobretudo invocado por invejosos, incompetentes, fanáticos disto ou daquilo, e outros que são profissionais do caos por motivos que eles próprios nem sempre
entendem, nem precisam de entender, pois o que lhes interessa é o rebanho, a carneirada, que, depois, manipulam e
usam a seu bel-prazer.
Como combater a incompreensão pelo outro? Como implementar uma política e uma cultura da tolerância,
da compreensão, da aceitação, do respeito?
Acho, que todos teremos a ganhar se começarmos
por ler as biografias de Luther King, de Gandhi, de Nelson
Mandela e de todos quantos, como o Papa Francisco, lutam
para que ninguém seja jogado fora do barco, como lixo, pois todos somos pessoas inteiras que merecem ser ouvidas,
entendidas, apoiadas no sentido de se erguerem e terem o
direito às suas crenças, às suas culturas, às suas opiniões,
ao exercício das suas profissões, enfim, ao seu modo de estar na vida.
Mas, atenção, não vale tudo.
Há, nas migrações, aspectos positivos e negativos.
Os primeiros suplantam os segundos, mas, quer as autoridades, quer as sociedades, devem estar atentas para Contrariar:

- os valores da violência e do fanatismo religioso,
duas das piores ameaças da liberdade e da dignidade humana;
- a importação do machismo, da submissão da mulher, do tráfico de mulheres menores e de crianças, a venda
de mulheres e de jovens, o casamento compulsivo, o poder
paternal, com direito a uso de violência, a pena de morte, as
penas de apedrejamento e amputação, os castigos públicos,
as decapitações sumárias, a excisão, a infibulação, todas as
formas de mutilação ritual, a escravatura sexual, o tráfico
de prostitutas... ("Imigrantes", Antonio Barreto, Público, 17
NOV. 2019)
Uma última observação que me parece pertinente.
Assistimos, com frequência, ao uso de palavras como "preto", "negro", ou outras, para humilhar, para excluir, para
destruir. Acontece, na maioria dos contextos, por iniciativa
de gente sem cultura, desprovida das capacidades dos que
querem humilhar. Invejosos, frustrados, insultam, achincalham os que gostariam de imitar. Infelizmente, é uma das
características dos humanos e, por conseguinte, uma das
suas fraquezas: invejosos, sentindo-se incapazes de fazer o
que outros fazem, reagem pela humilhação. A natureza humana padece de muitas fraquezas, sendo o mal de inveja uma das mais graves pelas suas consequêncais negativas,
tanto para quem agride como para quem é agredido. Ninguém fica a ganhar. Uma atitude que me parece acertada é
a do esvaziamento dos significados pejorativos das palavras. Partilho essa prática com amigos negros ou asiáticos,
ou outros. Nem eles se zangam se os chamar de tições ou
de olhos em bico, nem eu levo a mal se me apelidam de lexívia, de mal lavado ou de branquelas. Acho que,por exemplo, num estádio de futebol, quando alguém imita um macaco, ou chama preto a um jogador, este tem de reagir fazendo aquilo que melhor sabe fazer: mostrar as suas competências como atleta e como homem, pois só está ser agredido porque os "macacos" - os que estão nas bancadas -,
uns tristes invejosos, sem nada de especial para mostrar, senão a sua ignorância, a sua baixeza, a sua indignidade, não
merecem resposta. Só desprezo. As palavras valem o que
valem e, se não lhes dermos importância, não valem nada.
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Já é tempo de interiorizarmos que só há uma raça a raça humana. Todos somos pessoas, seres humanos, todos
temos direito à dignidade, ao respeito, à liberdade, à responsabilidade de praticarmos os registos dos diplomas aprovados universalmente. Relembro aqui que os objectivos
previstos para serem alcançados até 2030, que envolvem os
problemas da fome, da pobreza, da qualidade da saúde e da
educação, da igualdade de género, da preservação do nosso
planeta, do trabalho digno e crescimento económico para
todos, da redução das desigualdades, da implementação da
paz, da justiça e de instituições eficazes estão longe de sair
do papel.
Ora, aí temos com o que devemos preocupar-nos.

Estas, sim, são as lutas que vale a pena lutar. Tenhamos
presente que "o processo de globalização que se registra
na atualidade tem contribuído para agravar ainda mais as
desigualdades em todos os níveis, económicos e sociais, regionais, nacionais e internacionais. Ao invés de levar benefícios económicos para todo a população, a globalização
tem levado o planeta à proximidade da catástrofe ambiental, convulsão social sem precedentes, desestruturação das
economias de muitos países, aumento da pobreza, da fome,
dos sem terra, da migração e do deslocamento social."
(Reinaldo Gonçalves)
Estas são as lutas que temos de protagonizar. Não as chutemos para as bancadas.■

Idai: João busca dignidade seis meses após o
permaneceu, dois dias, penduraciclone, as cheias e um AVC - 1/2 assim
do num ramo juntamente com o filho
- Dias quentes e noites frias, passados em minúsculas tendas
e lonas num campo de abrigo, guardam luto e miséria que
teimam em cobrir milhares de deslocados do ciclone Idai,
que continuam a lutar para se "reencontrar" com a vida
Passam já cerca de oito meses
desde a tragédia que atravessou as províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, no centro de Moçambique.
João Brás, 53 anos, sobreviveu
à inundação, que se seguiu ao ciclone,
e a um acidente vascular cerebral
(AVC), depois de perder todos os bens,
incluindo a casa dos seus sonhos: uma
construção de alvenaria de três quartos,
acabada de construir.
Mas José só viveu na casa dos
seus sonhos durante nove meses, até
ser arrastada pelas correntes.
"Ainda hoje, se pensar naquela
casa, morro de desgosto (...) essa casa
custou 319 mil meticais [4.700 euros]",
um grande esforço financeiro, disse à
Lusa o camponês e hoje líder do bairro
de reassentamento em Ndeja, Sofala.
Segundo contou, escapou à

morte porque um amigo lhe segurou
pelo braço, quando também ia ser arrastado pela corrente das cheias.
A água invadiu a sua aldeia em
Lamego, em 16 de Março, dois dias
depois de o ciclone Idai entrar no continente e cortar a estrada nacional 6
(EN6), principal corredor rodoviário
do centro do país, que liga a cidade da
Beira, no oceano Índico ao Zimbábue.
As chuvas pareciam não ter
fim, os rios criaram lagos e muitas pessoas só tiveram tempo de subir
a árvores e à cobertura de casas.
José Brás sobreviveu, primeiro, com outras 50 pessoas em cima de
uma casa, até esta desabar devido ao
peso suportava.
Dali passou para uma mangueira que tinha resistido aos ventos e

de 05 anos, enquanto passavam "corpos, galinhas e porcos" arrastados pelas águas.
Meio ano depois do ciclone
ainda chegam notícias da descoberta de
mais mortos à aldeia de Ndeja, um novo bairro de reassentamento que surgiu
numa antiga quinta agrícola colonial,
no interior nordeste do distrito de Nhamatanda, 80 quilómetros a oeste da cidade da Beira.
"Os corpos continuam a ser avistados", contou outro sobrevivente,
Dique João.
Mais um cadáver foi encontrado esta semana, por pescadores, que
fazem novas descobertas na medida em
que numerosos charcos que se formaram com a água das cheias começam agora a secar.
Dique João, camponês, de 22
anos, que não tinha nenhuma informação sobre a aproximação do ciclone,
sobreviveu uma semana em cima de
uma árvore, com a mulher, pais e irmãos.
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