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DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

PRINCIPAIS INDICADORES DA DPASA 

 

1. PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

A Província é essencialmente agrária, com cerca de 90% da sua população a dedicar-

se a actividade agrária, basicamente de pequena escala. O potencial de aptidão de 

terra na província, é descrita de acordo com a tabela abaixo: 

Designação Área 

potencial (Ha) 

Área Aproveitada 

(Ha) 

Agricultura 1.500.000 880.000 

Pecuária 2.000.000 972.069 

 

A produção registada até ao 1º Semestre de 2016, foi de 969.951 ton. 

correspondente a um decrescimento na ordem de 58.2% se comparado com a 

produção registada em igual período do ano de 2015 que foi de 2.317.950  ton.   

A principal razão de baixos índices de produção agrícola foi a insuficiência de 

chuvas (seca) em toda a província, aliada às altas temperaturas registadas. 



 

Os produtos para alimentação,  apresentam maior peso estrutural seguidos por 

outros produtos, graças aos programas virados para produção de alimentos. 

 

1.2. Grupo de Culturas 

O destaque continua sendo a produção de raízes e tubérculos com um peso de 53% 

da produção . e 65% da estrutura. 

 

 

2. PECUÁRIA 

2.1. Efectivos 

Em relação aos bovinos registou-se um crescimento de 6.7% devido ao 

envolvimento do sector privado e melhoria de maneio sanitário e reprodutivo. 



 

2.2. Vacinações 

Registou-se um decrescimento devido a não libertação dos fundos de investimento 

interno que financiam acções de campanha de vacinação obrigatória. 

 

 

 

3. Extensão Rural 

Foram assistidos até ao 1º Semestre 47.313 camponeses contra 66.841 assistidos 

em igual período do ano passado devido ao decrescimento do número de 

extensionistas. Este decrescimento, na rede pública deveu-se aos seguintes 

factores:  

 Redimensionamento (Porque alguns Extensionistas passaram a desempenhar 

outras tarefas);  

 Morte, por doença e acidentes; 



 Seca; 

Nos parceiros devido ao fim de alguns projectos. 

 

 

4. Produtividade 

A produtividade registou melhorias devido a adopção de novas tecnologias, uso de 

semente melhorada e controle de pragas e doenças. 
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