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Angola tem grandes potencialidades 
para a agricultura 
porque pode diversificar 
culturas e existe uma 
rede hidrográfica que permite irrigar 
vastas 
áreas neste 
momento improdutivas. 
Os grandes rios do Centro e Sul do 
país ou nunca foram 
aproveitados para a agricultura ou 
estão subaproveitados. 
Milhões de hectares de terras aráveis 
estão abandonados 
ou apenas uma ínfima parte é cultivada 
para 
a subsistência dos camponeses. O 
desperdício de terras 
aráveis está a sair muito caro aos 
angolanos, porque têm 
de importar praticamente todos os bens 
de consumo. 
Os projectos de apoio aos camponeses 
e que incluem 
fornecimento de instrumentos 
agrícolas, sementes 
melhoradas, fertilizantes, mecanização 
dos solos e 
crédito barato, estão a dar excelentes 
resultados porque 
marcam a diferença entre uma vida 
digna e a pobreza 
acompanhada da fome e da doença. 
Este primeiro passo 
é fundamental e precisa de ser apoiado 
com urna rede 
de comércio rural e estradas que 
permitam a circulação 
dos produtos. 
A extensão rural é uma experiência que 
tem dado excelentes 
frutos, apesar 
dos acidentes de percurso, desde que 
nasceu nos anos 60. Mas é preciso ir 
um pouco mais 
longe, porque a população angolana 
está cada vez mais a 
concentrar-se nas periferias das 
grandes cidades, porque 

não há no mundo rural projectos 
atractivos que fixem as 
populações, sobretudo os jovens. 
A desertificação do mundo rural está a 
criar problemas 
de difícil solução 
e que podem agravar-se. As periferias 
dos centros urbanos, crescem de uma 
forma desordenada 
e os campos estão abandonados. E 
preciso criar condições 
para que essas populações regressem 
às origens e 
produzam 
bens alimentares que abasteçam os 
nossos 
mercados e tornem Angola 
auto-suficiente. 
Temos vastas regiões que podem 
produzir os cereais 
suficientes para as necessidades de 
Angola. Temos excelentes 
condições para a produção pecuária. 
Em poucos 
anos, o país pode passar de importador 
a exportador de 
carne. As diferenças climáticas 
permitem produzir frutas 
de toda a espécie, 
desde as tropicais às europeias. Temos 
condições excepcionais para a 
produção de hortícolas. 
Uma política integrada de 
desenvolvimento do mundo 
rural deve passar em primeiro lugar 
pelas condições de 
vida dos camponeses mas nunca 
esquecendo 
que a meta 
é a segurança alimentar. Estudos 
antigos mas que não 
estão desactualizados, apontam a 
bacia do Cunene como 
suficiente para garantir cereais em 
quantidade suficiente 
para as necessidades internas. 
A criação de gado na 
região pode igualmente garantir o 
abastecimento 
nacional, 
sem necessidade de recorrer à 
importação. 
Os camponeses angolanos precisam 
de instrumentos 



que lhes permitam participar de uma 
forma decisiva 
na reconstrução nacional. Temos terras 
férteis, temos 
braços para trabalhar, temos climas 
favoráveis, só na falta 
mesmo a organização e a qualificação. 
Porque a agricultura 
hoje exige mais do que uma enxada, 
uma catana e 
o trabalho braçal. Podemos e devemos 
refazer as grandes 
plantações de algodão que surgiram 
nos anos 60 num 
modelo que dispensava a mão-de-obra 
intensiva. 
O girassol era explorado no mesmo 
sistema. Tínhamos 
grandes plantações 
de tabaco, uma cultura que exige 
uma certa especialização e que 
alcançou 
excelentes 
resultados. Os tempos são outros, mas 
a terra e os camponeses 
são os mesmos. Desde que haja 
políticas adequadas 
vai ser possível, aos poucos, poupar 
milhões e 
milhões em divisas. As importações 
de bens alimentares 
não fazem sentido num país com as 
potencialidades 
de 
Angola. 
Os municípios do interior têm de 
renascer e criar suportes 
materiais para 
a produção agrícola em larga escala. O 
modelo tem partir sempre de um nível 
de proximidade. 
E são as estruturas municipais que 
devem dar resposta, 
em primeira linha, às necessidades 
básicas dos camponeses. 
O poder 
central é chamado a colaborar, 
disponibilizando 
técnicos especializados 
e instrumentos de trabalho 
modernos que permitam trabalhar as 
terras com 
máquinas. 
A terra é a nossa maior riqueza e nada 
é mais importante 

do que o ser humano. 
Por isso é altura de apoiar os 
camponeses para que eles cumpram a 
sua parte no processo 
de reconstrução nacional. Um apoio 
que tem de 
ser permanente e especializado, se 
queremos distribuir 
mais riqueza por todos 
os angolanos. 
Enquanto gastarmos diariamente 
milhões em divisas 
para importar bens alimentares que 
podemos produzir 
em Angola, pouca riqueza vai sobrar 
para distribuir. 
Mas neste ponto é preciso ter em conta 
que os poucos 
bens agrícolas que produzimos, 
chegam ao consumidor 
a preços mais elevados 
do que os importados. E preciso 
intervir também nesta área, porque 
andamos todos a 
produzir para enriquecer intermediários 
sem escrúpulos. 


