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Para:
CC:

SDAE ‐ RIBAUE
PROSAVANA, GAPI, CEPAGRI

Maputo 24 de Junho de 2015

Ref: AS/2015/007

Assunto: Vendas Paralelas no Programa do Fomento
Exmo Sr.
A Mathária Empreendimentos, lda, vem por este meio expor os graves problemas no programa de
fomento que está a implementar na localidade da Mathária, Posto Administrativo de Iapala, Distrito
de Ribáue.
Como é sabido por V. Excias, a Mathária Empreendimentos no âmbito do seu envolvimento no
PROSAVANA, incrementou o seu programa de fomento que já vinha implementando na sua zona de
actuação.
Esta carta vem na sequência de mais uma vez pelo 3º ano consecutivo, foi identificado o problema
de vendas paralelas.
A empresa iniciou as compras de soja no passado dia 20 de Maio de 2015, depois de ter negociado
com os produtores o preço de compra da soja. Passado um mês, foram identificados vários grupos
de produtores que não entregaram a soja para compra, apesar de a empresa ter mobilizado mais
uma vez a sua equipa das compras, no entanto, os produtores pautaram pela ausência e os que
apareceram, somente traziam consigo as quantidades de semente que lhes foi entregue como
insumo.
Os técnicos da empresa já identificaram um centro de compra localizado numa das comunidades
fomentadas. O referido comprador identificou‐se como sendo da empresa Corredor Agro.
Importa lembrar que na presente campanha, a Mathária Empreendimentos, lda é a única empresa
fomentadora da cultura de Soja, Amendoim, Feijão Boer e Cebola, em Iapala.
No caso da cultura da soja pode‐se considerar que mais de 90% da soja produzida em Iapala, mas
concretamente nas comunidades vizinhas à Mathária será resultado directo do programa de
fomento da empresa. Ou seja, todos compradores que aparecerem na zona estarão a comprar soja
do programa de fomento da Mathária Empreendimentos, em violação do contrato assinado pelos
produtores.
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Conforme expusemos nos anos anteriores, a continuação deste programa de fomento nestas
condições é totalmente insustentável. Deste modo vimos requer a vossa intervenção na qualidade
de representante das autoridades distritais da área de agricultura, no sentido de tentar demover os
produtores fomentados da burla que estão a promover contra a Mathária Empreendimentos.
A expectativa é que se possa salvar o programa de modo a que a empresa possa honrar com os seus
compromissos com o PROSAVANA.
Importa lembrar que na cultura de amendoim, o programa de fomento da empresa foi reduzido para
metade em virtude dos graves problemas de vendas paralelas verificados na campanha passada.
A Mathária Empreendimentos, lda considera esta situação totalmente inaceitável em todos os
aspectos, desde a enorme falta respeito para com a equipa de trabalho da Mathária que durante
vários meses trabalharam com os produtores, até sustentabilidade financeira do programa.
Neste sentido a empresa decidiu o seguinte curso de acções:


Convocação de todos chefes de grupo para uma reunião de emergência. Agradecíamos
imenso a participação do SDAE e dos parceiros no PROSAVANA, no sentido de apoiar a
empresa a ultrapassar esta situação.



Abertura de um processo civil a cada produtor identificado por incumprimento de contrato,
no sentido da empresa ser ressarcida dos danos causados.

Sem mais de momento subscrevo‐me com elevada estima.

___________________________
Alexandre Carlos Dorsan dos Santos (Administrador)
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