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O projecto “Terras do Futuro”, localizado 
a cem quilómetros do município da 
Kibala, província do Kwanza- Sul, 
começou com a sua produção, um ano 
depois do lançamento 
da primeira pedra ocorrida a 27 de 
Novembro 
de 2009. No perímetro do projecto, foram 
preparados 100 hectares de terra onde 
estão plantados milho, feijão, ananás e 
couve para consumo interno.  Com 
financiamento do Banco de 
Desenvolvimento de Angola 
(BDA), o projecto ‘Terra do Futuro’ 
contempla, numa primeira fase, 40 
fazendas para a produção de cereais e 
hortícolas, 
a começar em Fevereiro. Cada uma 
terá uma área de 250 hectares. Cada 
fazenda terá um responsável que está a 
ser formado 
para esse efeito. Das 40 fazendas, foram 
identificadas 10 e em três delas houve 
a desmatação de 150 hectares de terra, 
50 hectares cada. A previsão é que, até 
Fevereiro, se comece a dar início à 
produção 
de arroz, feijão e soja. A este número, 
juntar-se-ão outros 150 hectares 
disponibilizados a um fazendeiro local 
que estão igualmente a ser preparados 
totalizando 400 hectares. “Este é um 
processo contínuo. À medida que vamos 
desmatando 
o terreno começamos também a 
produzir”, explicou o consultor técnico 
para a 
área de produção do projecto, Fernando 
Carreira. Numa primeira fase, as 
fazendas produzirão milho, soja, feijão e 
arroz, cujas sementes virão do Brasil e 
Portugal. 
“Depois iremos semear as hortícolas já 
que a zona é propícia para o cultivo de 

couves, repolho, cenouras e tubérculos 
como a batata”, avançou Fernando 
Carreira, 
acrescentando que o solo será 
rectificado com calcário. Alunos 
satisfeitos Amilcar Samuel, um dos 
estudantes e futuro proprietário 
da primeira fazenda, disse sentir- 
se lisonjeado por fazer parte do primeiro 
leque de indivíduos que estão ser 
formados para serem futuros 
empresários agrícolas. 
Para ele, a formação que teve no 
projecto sobre gestão e tratamento dos 
solos das culturas foi uma mais-valia 
para o sucesso do projecto. Um outro 
futuro empresário agrícola, Ernesto 
Lando Júnior, ocupante da fazenda 
número 2, agradece” a Deus pela 
oportunidade” que lhe deu para abraçar 
“um 
projecto como este”. Formado em 
agronomia, no Instituto Médio do Sumbe, 
Lando Júnior revela que o seu sonho 
está à beira de ser concretizado. 
Alcibíades Mário J amba, futuro ocupante 
da fazenda 
4, formado na Faculdade de Ciências 
Agrárias do Huambo, espera ansioso 
que a sua fazenda comece a produzir. 
Formada no Instituto Médio Agrário do 
Huambo, Débora Manuel Vunda, 23 
anos, ocupante da fazenda 5, faz 
questão 
de lembrar que” a agricultura 
é a base de desenvolvimento de um 
país”. Daí a sua aposta neste ramo. 
Apesar de os formandos serem os 
proprietários naturais 
das fazendas, Edgar Somacumbi, 
director do projecto, notou que o BDA é 
que decidirá se os candidatos estão 
aptos para receberem 
as respectivas fazendas. Algo que 
poderá acontecer no decorrer do primeiro 
trimestre de 2011. Em relação ao nível 
de aproveitamento, dos alunos durante 
os seis meses de formação, Somacumbi 
garante que se “saíram bem em função 
das avaliações feitas pelos formadores”, 



alguns dos quais brasileiros e 
portugueses. 
Os responsáveis asseguram que os 
timings da execução do projecto estão a 
ser cumpridos. 
O primeiro, ano consistiu na instalação 
do projecto, com a criação de infra- 
-estruturas e o parcelamento das 
fazendas. O destaque vai para a 
construção de alojamentos para os 
alunos 
Que dirigirão as fazendas, uma área de 
lazer, armazém, uma clínica e casa 
modelo, que será erguida em cada uma 
das fazendas servindo de moradia do 
fazendeiro e outras 
Estruturas como refeitório, cozinha etc. 
Neste momento frequentam a formação 
nove estudantes. No próximo ano, mais 
15 ingressarão no projecto. A segunda 
fase do projecto acontece no próximo 
ano 
e contempla a construção das 
residências 
dos futuros empresários e a sua 
instalação definitiva nas fazendas. 
BOA promete mais dinheiro 
O representante do BDA, Bonifácio 
Sessa, da direcção 
de política e programa de financiamento, 
garante que “o 
dinheiro para as distintas fases do 
projecto será desembolsado 
de acordo com o plano financeiro da 
direcção”. 


