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Angola deve produzir a comida que
precisa para "acabar com importações"
O presidente angolano, João Lourenço, exortou hoje o setor agrícola a colocar o país a
"produzir a comida que precisa", estimulando a produção em grande escala, para acabar
com a importação de alimentos e produtos agrícolas.

© Reuters

14:41 - 11/10/17 POR LUSA
MUNDO  JOÃO LOURENÇO

chefe de Estado discursava no município do Cachiungo, na província do Huambo, na abertura da
campanha agrícola 2017/2018, a primeira deslocação o�cial desde que assumiu as funções, a 26 de

setembro, tendo pedido aos angolanos para regressarem aos campos.
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"Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para não importar alimentos, porque temos capacidade de
produzir comida, temos de ser nós a produzir a comida que precisamos, bem como exportar e angariar divisas
com o excedente", a�rmou João Lourenço.

De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística angolano, consultado pela Lusa, Angola
importou só no primeiro trimestre deste ano o equivalente a 69.806 milhões de kwanzas (356 milhões de
euros) em produtos agrícolas, além de 30.271 milhões de kwanzas (155 milhões de euros) em alimentos.

Na intervenção de hoje, João Lourenço enfatizou que é chegada a hora de "semear para depois colher", de
forma a tirar maior proveito da terra, ao ponto de produzir bens alimentares não só para o próprio consumo,
mas também para exportação.

João Lourenço garantiu que o Governo angolano vai manter a aposta na agricultura como uma das principais
apostas como alternativa ao setor petrolífero no processo de diversi�cação da economia nacional, apesar de
di�culdades como a escassez de sementes, adubo e de instrumentos de trabalho.

Nesse sentido, a prioridade vai para a captação de investimento para o país, que permita a produção nacional
de insumos agrícolas, mas também para o aumento da produção de cereais como milho, soja, feijão, de forma
a potenciar igualmente a pecuária, com a autossu�ciência alimentar para o gado.

Números governamentais recentes indicam que mais de dois milhões de famílias angolanas vivem da
agricultura, setor que emprega no país 2,4 milhões de pessoas e que conta com 13.000 explorações
empresariais.

O país tem uma disponibilidade de 35 milhões de hectares de terras aráveis para a prática da agricultura,
sobre uma superfície cultivada de cinco milhões de hectares (14%), além de uma faixa irrigável de sete
milhões de hectares, metade dos quais ainda de exploração tradicional.

Angola tem uma rede hidrográ�ca constituída por 47 bacias e com um potencial hídrico estimado em 140 mil
milhões de metros cúbicos.
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(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888742/funcionario-do-lidl-
despedido-por-trabalhar-horas-a-mais)

25/10/17MUNDO  ESPANHA

Funcionário do Lidl despedido por trabalhar...
horas a mais

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888331/pai-de-menina-
desaparecida-admite-te-la-obrigado-a-sufocar-com-leite)

25/10/17MUNDO  EUA

Pai de menina desaparecida admite tê-la
obrigado a sufocar com leite

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888389/pedo�lo-que-matou-
menino-teve-o-que-mereceu-na-prisao-e-um-verme)

25/10/17MUNDO  AUSTRÁLIA

Pedó�lo que matou menino teve o que
"mereceu" na prisão. "É um verme"

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889005/imigrante-de-10-anos-
com-paralisia-cerebral-detida-a-caminho-de-cirurgia)

26/10/17MUNDO  EUA

Imigrante de 10 anos com paralisia cerebral
detida a caminho de cirurgia

25/10/17MUNDO  ÓBITO

Morreu Fats Domino. Rock'N'Roll está de luto

26/10/17MUNDO  ESPANHA

Cinco vezes no hospital cheia de dores, só viram
gravidez ao dar à luz
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(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888591/morreu-fats-domino-
rocknroll-esta-de-luto)

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889487/cinco-vezes-no-hospital-
cheia-de-dores-so-viram-gravidez-ao-dar-a-luz)

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888261/todas-as-noites-
restaurante-deixa-o-que-sobra-em-sacos-para-sem-abrigo)

25/10/17MUNDO  MANCHESTER

Todas as noites, restaurante deixa o que sobra
em sacos para sem-abrigo

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888633/perigosos-ha-muitas-
coisas-que-matam-mais-do-que-um-tubarao)

25/10/17MUNDO  CURIOSIDADES

Perigosos? Há muitas coisas que matam mais
do que um tubarão

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889433/britanica-pagou-51-euros-
por-bilhete-e-viajou-sozinha-no-aviao)

26/10/17MUNDO  REINO UNIDO

Britânica pagou 51 euros por bilhete e viajou
sozinha no avião

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888362/atriz-heather-lind-acusa-
george-h-w-bush-de-assedio-sexual)

25/10/17MUNDO  EUA

Atriz Heather Lind acusa George H. W. Bush de
assédio sexual

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889396/vendedor-de-�ores-salva-
mulher-de-violacao-em-grupo-em-�orenca)

26/10/17MUNDO  ITÁLIA

Vendedor de �ores salva mulher de violação em
grupo em Florença

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889419/adolescente-decapitou-
amigo-que-abusou-sexualmente-da-namorada)

26/10/17MUNDO  RÚSSIA

Adolescente decapitou amigo que abusou
sexualmente da namorada
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(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888975/colisao-entre-comboio-e-
veiculo-militar-provocou-pelo-menos-quatro-mortos)

26/10/17MUNDO  TRAGÉDIA

Colisão entre comboio e veículo militar provocou
pelo menos quatro mortos

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888684/michel-temer-foi-
hospitalizado)

25/10/17MUNDO  BRASIL

Michel Temer foi hospitalizado

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889158/catalunha-suspensa-
declaracao-de-carles-puigdemont)

26/10/17MUNDO  ESPANHA

Catalunha: Suspensa declaração de Carles
Puigdemont

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888508/puigdemont-recusa-
convite-de-madrid-nao-vai-dialogar-sobre-artigo-155)

25/10/17MUNDO  REFERENDO

Puigdemont recusa convite de Madrid, não vai
dialogar sobre artigo 155

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889063/independencia-na-
catalunha-puigdemont-propoe-eleicoes-antecipadas)

26/10/17MUNDO  ESPANHA

Independência na Catalunha: Puigdemont
propõe eleições antecipadas

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888752/donos-de-caes-multados-
gracas-ao-adn-das-fezes)

25/10/17MUNDO  BARCELONA

Donos de cães multados graças ao ADN das
fezes
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(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888266/russia-mulher-morre-
apos-cair-em-misturadora-gigante-de-caramelo-quente)

25/10/17MUNDO  ACIDENTE

Rússia: Mulher morre após cair em misturadora
gigante de caramelo quente

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889520/ministro-do-governo-
catalao-demite-se-em-desacordo-com-puigdemont)

26/10/17MUNDO  CATALUNHA

Ministro do governo catalão demite-se em
desacordo com Puigdemont

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888223/policia-fora-de-servico-
perde-a-cabeca-em-chocolataria-e-e-suspensa)

25/10/17MUNDO  EUA

Polícia fora de serviço perde a cabeça em
chocolataria e é suspensa

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889531/sabia-que-�lha-nao-
sobreviveria-mas-decidiu-continuar-gravidez)

26/10/17MUNDO  NASCIMENTO

Sabia que �lha não sobreviveria, mas decidiu
continuar gravidez

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888523/violador-do-x-ato-
condenado-a-56-anos-de-prisao)

25/10/17MUNDO  ESPANHA

'Violador do x-ato' condenado a 56 anos de
prisão

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889109/atleta-dos-infantis-de-
natacao-morre-durante-treino)

26/10/17MUNDO  RIO DE JANEIRO

Atleta dos infantis de natação morre durante
treino
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(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888406/quis-provar-que-
tempestade-nao-era-perigosa-quase-foi-atingido-por-raio)

25/10/17MUNDO  ARGENTINA

Quis provar que tempestade não era perigosa.
Quase foi atingido por raio

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888800/menino-de-dois-anos-
morreu-afogado-nas-maldivas-estava-de-ferias)

25/10/17MUNDO  IRLANDA

Menino de dois anos morreu afogado nas
Maldivas. Estava de férias

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/888956/controlador-aereo-danca-
na-pista-para-alegrar-passageiros)

26/10/17MUNDO  EUA

Controlador aéreo dança na pista para alegrar
passageiros

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889365/papa-conversou-com-
astronautas-da-estacao-espacial)

26/10/17MUNDO  VATICANO

Papa conversou com astronautas da Estação
Espacial

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889440/avenida-gran-via-em-
madrid-cortada-ao-transito-devido-a-carro-suspeito)

26/10/17MUNDO  AUTORIDADES

Avenida Gran Via em Madrid cortada ao trânsito
devido a carro suspeito

(https://www.noticiasaominuto.com/mundo/889312/puigdemont-descarta-
convocacao-de-eleicoes-nao-ha-garantias-de-madrid)

26/10/17MUNDO  CATALUNHA

Puigdemont descarta convocação de eleições.
"Não há garantias de Madrid"
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