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O Presidente da República 
(PR), Filipe Nyusi, inaugurou 
em Fevereiro do ano em cur-
so, no posto administrativo 
de N’gapa, distrito de Mueda, 
província de Cabo Delgado, 
um sistema de energia solar 
orçado em mais de 140 mi-

lhões de meticais financiados 
pelo Fundo Nacional de Ener-
gia (FUNAE).

Com capacidade para 315 
Megawatts, o novo sistema 
funciona com 920 painéis 
solares e contempla um 
gerador de reforço para dias 

sem muita luz solar. A Central 
de N’gapa tem capacidade 
para 800 ligações. Numa 
primeira fase, estará ligada a 
400 famílias. Foi incluída no 
projecto a instalação de 150 
candeeiros de iluminação 
pública e a energia também 

já foi expandida para institui-
ções como escolas, hospitais 
e mercados.

O sistema vai beneficiar 
nove mil residentes de N’gapa 
e, segundo Filipe Nyusi, a 
infra-estrutura resulta do es-
forço empreendido no âmbito 

da política de acesso univer-
sal à energia segundo a qual, 
até 2030, todas as sedes dos 
postos administrativos deve-
rão estar iluminadas. 

“A nossa governação está 
para desenvolver o País. Faz 
parte da nossa agenda prover 
energia a todos para contri-
buir na melhoria de condições 
de vida de cada cidadão. Está 
aqui a energia, limpa e amiga 
do ambiente”, disse Nyusi.

 Nas palavras do Pre-
sidente, a população deve 
usar a energia para gerar 
mais renda. “Estamos a eli-
minar progressivamente os 
sistemas de energia a diesel. 
A agenda do meu governo é 
só desenvolver. Esta energia 
deve produzir frangos, ovos, 
pão e irrigar os campos agrí-
colas para produzir comida e 
alimentar os grandes projec-
tos económicas desta região 
de Cabo Delgado”, disse Filipe 
Nyusi.

Participaram da inaugu-
ração da central eléctrica a 
administradora de Mueda, o 
chefe do posto de de N’gapa, 
líderes comunitários, técnicos 
de hospitais e população no 
geral.

Energia chega a mais famílias 
em Cabo Delgado

Continua na página 6

PR presidindo a inauguração da fonte de energia de N’gapa
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Milhares de crianças deixam de 
estudar no chão em Vanduzi

Famílias ganham 
cadeiras de rodas  

Moto-taxistas aprendem 
regras de circulação

Texto: João Colaço 

Texto: Amélia Alberto  

Texto: Bernardete Banze  

Cerca de cinco mil alunos 
do distrito de Vanduzi, na 
província de Manica, vão 
deixar de estudar de baixo 
de árvores, com a conclusão 
das obras de construção 
de 36 novas salas de aula, 
com respectivo mobiliário, 
financiadas por parceiros 
e governos provincial e do 
Japão.

A infraestrutura com-
porta catorze escolas do 

Com vista a reduzir o 
aumento de acidentes de 
viação em Chimoio, na 
província de Manica, um 
conjunto de moto-taxistas 
beneficiaram, em Fevereiro 
do ano em curso, de uma 
capacitação em matéria de 
código de estrada.

A iniciativa é promovida 
pela Associação dos Ta-
xistas de Motas da Cidade 
de Chimoio (ATMCC) em 
parceria com o Conselho 
Municipal da Cidade de 
Chimoio (CMCC). 

Os moto-taxistas ad-
quiriram conhecimento 
básico sobre regras de 
circulação, condução e 
conduta na via pública. 

Segundo o presidente 

primeiro e segundo grau, 
compostas por quatro blo-
cos administrativos, um 
bloco multiuso, sala de in-
formática, laboratório, um 
sistema de abastecimento 
de água e balneários.

Pelo menos cinco mil 
crianças que estudavam 
sentadas no chão, expostas 
ao sol, frio, ventos, poeira e 
chuvas passam a usufruir 
de condições de educação 
adequadas.

O administrador de Van-
duzi, João Amade, garantiu 

que esforços estão a ser 
criados junto de parceiros 
para a melhoria das condi-
ções do sector de educação 
para toda a província de 
Manica. “É nossa obrigação 
criar condições condignas 
para os alunos. Esforços 
estão sendo envidados para 
convencer mais parceiros 

da ATMCC, Neto Chiganda, só 
em 2021, a cidade de Chimoio 
registou 47 acidentes de via-
ção, que resultaram em dez 
mortes e 37 feridos, facto que 
é “preocupante”.

“É de louvar a iniciativa 
do CMCC de capacitar todos 
operadores de moto-táxi, pois 
temos registado, com preocu-
pação, acidentes envolvendo 
estes operadores. Em nossa 
análise, alguns dos acidentes 
podiam ser evitados e podem 

representar uma  falta de 
conhecimento básico de 
conduta na via pública”, 
disse Chiganda.

Para muitas famílias de 
Chimoio, o táxi de moto-
rizada é a maior fonte de 
receita e sustento. As au-
toridades entendem que a 
actividade precisa de ser 
executada com disciplina, 
a fim de garantir seguran-
ça para a vida dos usuários 
deste tipo de serviço.

para que estejam do nosso 
lado. Queremos eliminar 
esta situação. As crianças 
precisam de ser ensinadas 
num bom ambiente, para 
que não haja desistências”, 
disse Amade.

Vanduzi é um distrito 
recém-criado, onde há falta 
de vários serviços básicos 

e infra-estruturas para o 
funcionamento pleno das 
instituições do Estado. 

A nível do sector da 
educação, as comunidades 
locais,  usam o material 
precário de que dispõem e 
constroem elas mesmas as 
salas de aula para as suas 
crianças.

O Conselho Municipal 
de Chimoio, na província de 
Manica, através da verea-
ção de Saúde, Acção Social 
e Emprego, fez entrega de 
duas cadeiras de rodas a uma 
família com igual número de 
membros com deficiência 
física, para facilitar a sua 
locomoção.

Segundo a vereadora, 
Paula Pinto, esta é uma acção 
que, há um ano, está a ser 
levada a cabo pela edilidade, 
para responder a algumas 
necessidades dos munícipes.

O programa, apoiado por 
vários parceiros, tem como 
lema “por uma qualidade 
de vida aos munícipes” e já 

abrangeu mais de 100 famílias 
vulneráveis.

“Apelo aos beneficiários 
para que cuidem dos bens 
adquiridos assim como da 
sua saúde. Não se esque-
çam de se prevenir contra a 
COVID-19 e socializem-se 
com os demais residentes”, 
aconselhou a vereadora.

Paula Pinto fez balanço 
positivo das actividades 
realizadas na sua área du-
rante 2021 por, segundo 
ela, conseguir responder às 
principais necessidades dos 
munícipes de Chimoio. 

Sabe-se que o programa 
de oferta de cadeiras de rodas 
continua em 2022.

Apoio social em Chimoio

Segurança rodoviária em Chimoio
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Conselho Cristão constrói casas 
para apoiar deslocados 

Roque Silva visita ICS
Texto: Guilherme Chaúque

Fotos: Chahide Filipe

Texto: Tage Amade

O Conselho Cristão de Mo-
çambique (CCM), em Dezembro 
de 2021, iniciou a construção de 
20 casas resilientes, na aldeia 
de reassentamento de Marrupa, 
no distrito de Chiúre, província 
de Cabo Delegado, a serem 
entregues a igual número de 
famílias deslocadas em resulto 
dos ataques terroristas iniciados 
em Outubro de 2017.

Segundo o Administrador 
do distrito de Chiúre, Oliveira 
Amimo, a iniciativa irá aliviar o 
sofrimento da população que cla-
ma por condições habitacionais 
melhoradas. “Trata-se de casas a 
serem construídas com material 
local e convencional, como tijolos 
queimados e resilientes a cala-
midades, que oferecem algum 
conforto à população vulnerável 
reassentada no nosso distrito”, 
disse Amimo.

As casas foram construídas 
com mão-de-obra local juvenil. 
Para além de conhecimentos 

O secretário-geral do partido 
Frelimo, Roque Silva, visitou no 
fim de Janeiro do ano em curso, a 
sede do Instituto de Comunicação 
Social (ICS), com o propósito de 
inteirar-se das actividades que 
esta instituição desenvolve na 
arena da comunicação social em 
Moçambique.

Segundo Roque Silva, nos 
primeiros anos de independência, 
muitas famílias moçambicanas 

sobre construções, os jovens 
envolvidos também aprenderam 
sobre como iniciar pequenos ne-
gócios através dos quais podem 
sobreviver. “Nosso apelo é para 
que vocês, jovens e a população 
no geral, continuem vigilantes e 
denunciem qualquer infiltrado. 
Aproveitamos também para 
recomendar que continuem a 

observar as medidas de preven-
ção contra a COVID-19 e doenças 
de origem hídrica”, disse Oliveira 
Amimo. 

O delegado provincial do 
CCM em Cabo Delgado, Emer-
son Ubisse, esclareceu que a 
iniciativa se insere no âmbito 
das actividades de solidariedade 
para com as famílias mais vulne-

ráveis e há ainda muito por fazer. 
“Reconhecemos que existem 

muitas famílias vulneráveis e es-
tas 20 casas não são suficientes, 
mas farão grande diferença na 
melhoria da qualidade de habita-
ções na comunidade de Marrupa” 
– referiu Emerson Ubisse adicio-
nando – “Para materialização do 
projecto, treinamos jovens locais 

em matéria de produção de tijolos 
queimados para a construção de 
suas habitações e esta é uma 
forma de criar auto-emprego e 
gerar  renda. Com o aprendizado, 
os jovens vão ganhar dinheiro e 
continuar a vida, esquecendo-
-se dos traumas do terrorismo”, 
explicou o delegado da CCM

Segundo o director nacional 
de programas do CCM, Agostinho 
Zito, a instituição é parceira do 
governo e sempre está disponível 
para apoiar pessoas em extrema 
necessidade e em situação de 
emergência.

Duas das beneficiárias das 
casas, Julieta Ambasse e Haua Ja-
mal, deslocadas de Mocimboa da 
Praia e Meluco, respectivamente, 
agradecem o gesto e pedem 
mais apoios porque nenhum bem 
conseguiram carregar das suas 
zonas de origem.

A aldeia de reassentamento 
de Marrupa acolhe mil e 46 fa-
mílias, num total de 12 mil e 700 
distribuídas em diferentes cen-
tros criados ao nível do distrito 
de Chiúre.

não tinham aparelho de rádio, mas 
conseguiam ter acesso a notícias 
através dos centros de comunica-
ção social do ICS que existiam em 
quase todas as aldeias e principais 
centros urbanos, onde se podia 
ter informação de vária natureza, 
incluindo avisos meteorológicos.

 “O ICS é uma instituição que 
não deve ser perdida de vista, que 
precisa de muito incentivo e estí-
mulo, olhando para aquilo que é o 
seu grupo-alvo, a população que 
reside no campo, onde ainda exis-
tem limitações de ordem financeira 
e material. Desde os primeiros 
anos de independência, o ICS 

desempenhou um papel prepon-
derante no acesso à informação 
para o cidadão, sobretudo aquele 
de baixa renda”, disse Roque Silva 
durante a visita ao ICS. 

De acordo com o secretário-
-geral, há muitos programas 
educativos, formativos e de divul-
gação do país real que o ICS tem 
estado a transmitir, tais como o 
Canal Zero e o jornal O Campo. 
“São programas que são feitos a 
custo zero e, se não prestarmos 
atenção no incentivo a esses ho-
mens e mulheres que carregam 
esta actividade toda, podemos pôr 
em causa aquilo que são direitos 
fundamentais e universais do 
cidadão das zonas rurais, que é o 
acesso à informação que possa 
contribuir para a formação do ho-
mem que nós pretendemos. Como 
partido, queremos contribuir para 
o crescimento desta instituição 
que não só pertence ao Estado, 
mas também ao cidadão”, referiu 
Silva.

O secretário-geral disse ter 
sido “um grande privilégio” visitar 
o ICS e a Frelimo está ciente do tra-
balho que a instituição tem vindo a 
fazer a nível do País. “É uma grande 
honra porque é o ICS que trabalha 
com   as comunidades recônditas, 

onde estão as nossas bases. 
Sentimo-nos muito lisonjeados 
pela visita”, enalteceu o visitante. 

Roque Silva foi recebido pela 
directora-geral do ICS, Fárida 
Abdula, que, na ocasião, partilhou 
alguns desafios que a instituição 
enfrenta no ramo da moderni-
zação e digitalização das rádios 
e televisões comunitárias distri-
buídas por todo o País. “Nosso 
desejo é também aumentar o 
raio de transmissão da Rádio 

Nacional Educativa Rural para que 
seja ouvida em todas as comuni-
dades. Nos próximos pleitos, de 
2023/24, precisaremos de meios 
de transporte para garantir o direito 
à educação e informação eleitoral 
nas comunidades mais recônditas 
do País”, disse a directora-geral. 

Durante a visita ao ICS, o 
secretário-geral da Frelimo ofere-
ceu duas mil e 200 máscaras para 
os trabalhadores e colaboradores 
do ICS.

Oliveira Amimo, administrador de Chiúre, lançando primeira pedra para a construção das casas

Na visita, Roque Silva ofereceu duas mil e 200 máscaras ao ICS.
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SABER NÃO OCUPA LUGAR

 COMO PLANTAR INHAME?

1. CLIMA MUDAS

ESPAÇAMENTO E PLANTIU

COLHEITA

2. SOLO

3. PREPARO DO SOLO

4. ADUBAÇÃO

“MOUSSE DE CACAU COM INHAME”

O inhame, conhecido em algumas regiões como “madumbe”, é uma planta de origem africana e bastante cultivada em várias partes do mundo 
por se tratar de um alimento energético e de alto valor nutritivo, por isso, é muito recomendado por nutricionistas e consumido por atletas.

O inhame é uma planta tropical, de clima 
quente e húmido. Não é muito exigente em 

termos de água durante os cinco primei-
ros meses. A temperatura média para o 

seu plantio deve ser de 23 a 25 graus 
centígrados. É intolerante ao frio e 

a geadas. Quando atinge o ponto de 
colheita, o excesso de umidade no solo 

pode provocar apodrecimento e brotação 
dos rizomas.

Podem ser usados tubérculos pequenos, 
inteiros, que não atingem o padrão comercial, 

mas com peso mínimo de 100 gramas. Todas 
as partes podem ser usadas no plantio, 

mas a parte de cima apresenta melhor 
pegamento do que as partes do meio 
e da ponta. As mudas podem ser plan-

tadas directamente no local definitivo ou 
podem ser enviveiradas para reprodução e 

posterior transplante. Quando as brotações 
atingem 20 a 30 centímetros, o que ocorre cerca 

de 60 dias após o plantio, cava-se em torno das 
mudas, retirando-as com cuidado para não romper as raízes. Depois, 
separam-se as brotações com pedaços do tubérculo e cada um será 
uma muda. É importante manter um pedaço do tubérculo, para que 
ele forneça alimento para a muda, até que esta se fixe no solo.

No plantio, as mudas devem ser distribuídas ao 
longo da leira ou do sulco, colocando-se a parte 

cortada virada para baixo. Após a distribuição, 
as mudas devem ser cobertas com uma 

camada de 5 centímetros de terra. Para a 
cultura rasteira, o espaçamento pode ser 
de 80 a 90 centímetros entre linhas por 20 

a 30 centímetros entre plantas. No caso do 
tutoramento, recomenda-se o espaçamento 

de 1,20 m entre linhas e 40 a 60 centímetros 
entre plantas. Se o solo for fértil e a umidade alta, 

recomenda-se a utilização de espaçamentos mais 
apertados, para evitar que as raízes cresçam muito, 

o que dificulta sua aceitação exigentes. 

A colheita do inhame ocorre normalmente 
de 5 a 12 meses depois de plantio. A colheita 

também pode ocorrer relativamente mais 
cedo em regiões de Inverno frio e mais 

tarde em regiões quentes. Os tubérculos 
devem ser desenterrados com cuidado, 
sem que sejam feitos ferimentos neles, 

possibilitando assim a armazenamento 
por maior período (alguns meses).

O inhame desenvolve-se melhor em solos 
arenoargilosos ou mesmo arenosos, leves 

e bem drenados, com pH na faixa de 5,5 
a 6. A planta responde bem ao fósforo. 

Por isso, se o teor no solo for baixo, 
recomenda-se adicionar fosfato natu-

ral ao composto orgânico, ou aplicá-lo 
directamente no solo, antes do plantio. 

No entanto, é capaz de aproveitar bem os 
resíduos de adubação de outras culturas, se 

estiver no plano de rotação. Nota que o inha-
me necessita de luz solar directa pelo menos por algumas horas 
diariamente. Algumas espécies toleram crescer sombreadas, mas 
a produtividade pode ser reduzida.

O inhame pode ser plantando em sulcos 
abertos no solo, ou em leiras. Os sulcos só são 

indicados para solos bem soltos e devem 
ser abertos em uma profundidade de 15 

a 20 centímetros. Em terrenos mais 
pesados, recomenda-se utilizar leiras 

para o plantio. A altura das leiras deve ser 
de pelo menos 30 centímetros. Deve ser 

feito um sulco no topo das leiras, com cerca 
de 15 centímetros de profundidade. Neste 

sulco, é distribuído o adubo, na dose de um 
quilo de composto orgânico ou esterco de gado por metro linear.

A recomendação é de 15 toneladas por 
hectare de composto orgânico ou esterco 

curtido de curral, ou 5 toneladas de ester-
co de aves. Dois terços desta adubação 

(10 toneladas por hectare) podem ser 
usados no plantio, reservando um terço 

para a adubação em cobertura.

INGREDIENTES:
• 12 chávenas de inhame cozido
• 1 colher de sopa de óleo de coco
• 2 colheres de sopa de cacau em pó  
• 180 gramas de chocolate de 70 porcento
• 1 pitada de canela
• 2 colheres de sopa de açúcar de coco
• 1 colher de sopa de melado de cana

MODO DE PREPARAR: 

Cozinhar o inhame. Colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater 
até que o creme fique homogéneo. Servir com cacau em pó polvilhado ou 
pedacinhos de chocolate.
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Texto: João Colaço 

Texto: Zito Tarieque 
Fotos: Martins Cumbane

Crianças refugiadas em Gondola 
recebem material escolar

Directora do ICS exige mais dinâmica 
e civismo na instituição

Quatrocentas e 29 crianças 
refugiadas dos ataques terro-
ristas em Cabo Delgado e dos 
conflitos armados no Centro 
do país, que vivem nos centros 
de acomodação de Bela-Vista 
e Maziguera, no distrito de 
Gondola, província de Manica, 
estão a beneficiar de apoio do 
sector de educação e parceiros.

Os meninos ganharam re-
centemente conjuntos de ma-
terial escolar para iniciarem o 
ano lectivo com “pé direito”. 
Implementada para aliviar as 
dificuldades financeiras de pais 
e encarregados de educação, 
a actividade é desenvolvida 
pela Direcção Provincial da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano (DPEDH) de Manica e 
seus parceiros.

Falando na cerimónia de en-
trega do material em Gondola, o 
director do Serviço Distrital de 
Educação, Juventude e Tecno-
logia (SDEJT), Albino Chaparica, 
disse que, através do projecto 

No âmbito do projecto “Eu Sou Capaz” 

“Eu sou capaz”, os petizes na-
queles centros de acomodação 
já beneficiaram de uniforme 
escolar e um dos objectivos 
desta oferta é desencorajar a 
desistência escolar, especial-
mente em meninas. 

‘‘As raparigas têm tido um 
tratamento especial através 
do projecto “Eu Sou Capaz”. A 
atribuição de material escolar 
é uma forma de encorajá-las 
a manter-se no sistema de 
ensino e aprendizagem, evitan-
do assim uniões prematuras”, 
disse Albino Chaparica.

Alguns pais e encarregados 
de edução, que presenciaram 
a oferta do material escolar, 
enalteceram o apoio prestado 
pelo SDEJT e seus parceiros e 
pediram para que iniciativas do 
género aumentem, de modo 
a impulsionar a educação das 
crianças de Cabo Delgado.

Crianças podem perder o ano 
lectivo em Guro

Pelo menos dois mil alunos 
correm o risco de perder o ano 

Fárida Abdula, directora-
-geral do Instituto de Comu-
nicação Social (ICS), exigiu dos 
seus quadros mais dinamismo 
e espírito de patriotismo no 
exercício das funções para, 
por via disso, fazer-se da 
instituição uma referência na 
consolidação de informação 
educativa em Moçambique.

A directora-geral fez a exi-
gência durante a cerimónia de 
tomada de posse de 25 fun-
cionários do ICS  da delegação 
provincial do Niassa, entre os 
quais chefes de departamentos 

e de repartições provinciais e 
distritais. Estes últimos são 
das 9 rádios comunitárias em 
funcionamento nos distritos de 
Mandimba, Marrupa, Metarica, 
Nipepe, Mecula, Mavago, Maju-
ne, Sanga e Chimbunila.

Após ter acompanhado o 
juramento dos empossados 
que se comprometeram em 
servir fielmente o Estado e a 
Pátria Moçambicana, Fárida 
Abdula colocou o desafio de 
se trabalhar com foco para a 
consolidação do civismo nas 
comunidades. “Temos de criar 
programas em conjunto com 
as autoridades dos distritos 
para falar da nossa Pátria, 
da paz e da unidade nacio-
nal”, exortou a interlocutora.

Mesmo com a presente exi-
guidade de meios de trabalho 
que a sua instituição enfrenta, 
a responsável do ICS encorajou 
aos profissionais a “levanta-
rem a cabeça” e trabalhar com 
os poucos meios que têm no 
sentido de continuar a difundir 

informações educativas, com 
destaque para a prevenção 
da COVID-19 e combate ao 
terrorismo. 

Fárida Abdula informou que 
a nível da sede do ICS, esforços 
estão a ser empreendidos 
para angariar parcerias que 

contribuam para o crescimento 
da Instituição e expansão da 
rede de rádios comunitárias, 
incluindo melhorias a nível 
das redacções e estúdios das 
delegações provinciais.

A directora-geral avançou 
que, para a província do Niassa, 
há uma “luz verde” para a ins-
talação, a breve trecho, de uma 
estação emissora no distrito 
de Cuamba, o segundo maior 
centro urbano da província.

“Cuamba é, neste momen-
to, a nossa prioridade. Assina-
mos um memorando com a 
Agência de Desenvolvimento 
Integrado do Norte (ADIN) e, 
juntos, estamos a trabalhar no 
sentido de conseguir mais par-
cerias”, concluiu Fárida Abdula. 

lectivo em Guro, na província de 
Manica, devido à frequente mu-
dança de residências dos pais 
e encarregados de educação 
que diariamente procuram por 
regiões férteis para produção 
agrícola e criação de gado.

O nomadismo em Guro 
está a prejudicar o sector da 
educação. As  projecções se-
gundo o director dos Serviços 
Distritais de Educação, Juven-
tude e Tecnologia (SDEJT), 
António Tome, indicam que 
este número de crianças que, 

este ano, entrou para a primeira 
classe, enfrenta dificuldades,  
pelo facto de os parentes não 
possuírem residências fixas. 

“Há ainda no distrito, pais 
e encarregados de educação 
que, na época de cultivo de 
campos agrícolas, abando-
nam as suas zonas de origem,  
fixando  residências próximas 
das áreas de produção. Fazem 
isso na companhia das crian-
ças, uma vez que as envolvem 
nos trabalhos da lavoura da 
terra”, disse António Tome.

O director do SDEJT de Guro 
conta que, durante o processo 
de matrículas dos novos in-
gressos da primeira classe, que 
decorreu de Outubro a Dezem-
bro de 2021, o distrito inscreveu 
quatro mil e 160 crianças de um 
universo de seis mil previstos, 
um número não desejado pelo 
sector da educação. 

“A situação é preocupante,   
estamos no terreno a trabalhar 
com as estruturas locais para, 
o mais cedo possível, identifi-
carmos e recuperarmos essas 
crianças, que não devem perder 
o ano escolar por culpa dos pais 
e encarregados de educação”, 
lamentou Tome.

A fonte fez saber que, neste 
momento, está em curso um 
trabalho com líderes comunitá-
rios e outras figuras localmente 
influentes, cujo objectivo é 
identificar e inscrever crianças 
que não foram matriculadas, 
para que não fiquem fora do 
sistema de educação.

O programa “Eu Sou Capaz” quer diminuir desistência escolar em meninas

Directora do ICS e funcionários empossados
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HIV/SIDA

Texto: Estevão Miguel

Mais nove mil infectados 
em Cabo Delgado

Em 2020, um total de nove 
mil pessoas juntaram-se à lista 
das 160 mil infectadas pelo HIV 
na província de Cabo Delgado, 
facto que está a deixar o governo 
provincial apreensivo.

Crescem os casos de desi-
gualdades baseadas no género 
em Cabo Delgado. O facto está 
a dificultar o combate contra o 
HIV. Segundo dados anunciados 
pelo Secretário de Estado em 
Cabo Delgado, António Supeia, 
a SIDA continua a preocupar o 
Ministério da Saúde (MISAU) e 
o grande obstáculo no combate 
contra a doença continua sendo 
as diversas formas de desigual-
dade baseadas no género. 

A fonte entende que a desi-
gualdade limita o acesso a edu-
cação das mulheres que, muitas 
vezes, são excluídas no processo 
de tomada de  decisão em rela-
ção aos assuntos das comunida-
des onde vivem. “Hoje, o mundo, 
o País e a província enfrentam a 
pandemia da COVID-19 e outras 
doenças degenerativas negli-
genciadas. Por isso, somos todos 
chamados a unir esforços para 
uma maior prevenção dessas 
doenças através do corte das 
suas cadeias de transmissão”, 
adicionou António Supeia.

Com uma taxa de seropreva-
lência de 13.8 porcento, em 2021, 
Cabo Delgado testou 424 mil 
e 799 pessoas, representando 
um aumento em 53 porcento, 

o que resultou num acréscimo 
de casos positivos em 24.3 
porcento, mesmo assim, a taxa 
de positividade manteve-se 
inalterável. No mesmo período, 
18 mil e 492 pessoas iniciaram o 
tratamento antirretroviral, per-
fazendo 94 mil e 594 pacientes, 
dos quais cinco mil e 675 são 
crianças. Tendo arrolado estes 
dados, António Supeia lembrou-
-se das obrigações do Estado. ‘‘O 
Estado tem a responsabilidade 
de continuar a providenciar o 
tratamento gratuito a todos os 
cidadãos. Queremos a melhoria 
da vida das pessoas que vivem 
com o HIV/SIDA e a redução das 
infecções’’, disse Supeia. 

Segundo o governador da 
província de Cabo Delgado, 
Valige Tauabo, a reflexão sobre 
a incidência do HIV/SIDA é im-

portante porque só assim se 
pode encontrar estratégias para 
a melhoria dos programas de 
acção de resposta contra esta 
enfermidade epidémica mun-
dialmente disseminada.

 “O combate contra esta 
pandemia requer acções coor-
denadas e compromisso de 
todos, incluindo o governo, 
sociedade civil, confissões re-
ligiosas, líderes a vários níveis. 
É preciso haver solidariedade, 
compaixão e tolerância para com 
as pessoas que vivem com HIV/
SIDA. Não devem medir esforços 
no aconselhamento permanente 
da população para observância 
do protocolo de prevenção da 
doença. Se procedermos deste 
modo, havemos de reduzir a 
propagação do vírus e conse-
guiremos baixar os índices de 

seroprevalência’’, disse Tauabo. 
Saviana Camilo, de 40 anos 

de idade, testou positivo em 
2007 e é mãe de quatro filhos. 

Uma das principais dificuldades 
que a mulher enfrentou, no prin-
cípio, foi o receio de contar ao 
marido e perder o seu lar. ‘‘Mas 
tive coragem de comunicar à 
minha irmã. Dois meses depois, 
revelei ao meu marido porque 
senti pressão nas sessões de 
recomendações médicas’’, disse 
Saviana Camilo, mulher cujos 
filhos nasceram livres do HIV.

Refira-se que, em 2021, fo-
ram lançadas em Cabo Delgado 
duas campanhas de saúde com 
o objectivo de melhorar a adesão 
ao tratamento dos pacientes 
com o HIV/SIDA e reduzir o 
estigma e a discriminação as-
sociados ao HIV. As campanhas 
visavam também fortalecer a 
retenção e adesão ao tratamen-
to antirretroviral, principalmente 
nos homens.

A administradora Aina Anza 
afirmou, no evento, que o novo 
sistema vai impulsionar o desen-
volvimento económico do posto 
de N’gapa atraindo investidores 
para a exploração do potencial 
turístico local e das terras hú-
midas para produção de cereais, 
tubérculos e hortícolas a alimen-
tar o mercado local e o da região. 
“Recomendo a população a 
manter intacta a infra-estrutura 
e explorar os solos férteis para 
produzir mais comida”, apelou 
Aina Anza.

Para o chefe do posto de 
N’gapa, Fabião Pandinco, a ener-
gia vai ajudar na melhor conser-
vação de  produtos alimentares, 
assim como vai atrair mais 
residentes para a área de em-
preendedorismo.

O líder comunitário Alfane 

Chionda e o comerciante Tomás 
Armando reconhecem o esfor-
ço do governo na melhoria das 
condições de vida da população, 
apontando para realizações 
como a construção de escolas 
e introdução, ainda este ano, do 
ensino secundário em N’gapa. 
As fontes também se referiram 
da  construção da estrada que 
liga a Ponte da Unidade com a 
vila do distrito de  Mueda, assim 
como a construção de centro de 
saúde e maternidade e obras do 
sistema de abastecimento de 
água potável.

Para o técnico de medicina 
preventiva do Centro de Saúde 
de N’gapa, Lucas Borges, com a 
chegada deste sistema de ener-
gia, a assistência a parturientes 
vai melhorar. “Antes acontecia 
com ajuda dos acompanhantes 
que eram obrigados a virem com 
lanterna ou telemóveis para re-

forçar a iluminação no momento 
do  parto”, contou Lucas Borges.

As residentes Verónica Mi-
guel e Terezinha Maguenda, di-
zem que a construção do sistema 
de energia e a recente instalação 
do sistema de água vão mino-
rar o sofrimento das mulheres 
residentes em N’gapa que, para 
além de transportar água para 
suas casas em longos percursos, 
eram obrigadas a carregar bidões 
de água para a maternidade do 
hospital local.

Inaugurada rede eléctrica 
de Ncumpe

Fevereiro foi um mês de rea-
lizações em Cabo Delgado. Para 
além do posto administrativo de 
N’gapa, o posto de Ncumpe, no 
distrito de Namuno, também ga-
nhou uma fonte de energia eléc-
trica, inaugurada pelo Presidente 

da República, Filipe Nyusi, num 
projecto orçado em 91 milhões 
de Meticais desembolsados pelo 
Governo de Moçambique, no 
âmbito do Programa Quinquenal, 
que prevê electrificar todos os 
postos administrativos até 2024.

Na inauguração da rede de 
Ncumpe, Nyusi afirmou que o 
Governo está comprometido 
com a expansão da rede eléctrica 
nacional como um dos pilares de 
desenvolvimento económico, 
que muito depende da cons-
trução de linhas de transporte e 
distribuição de energia.

Com a electrificação de 
Ncumpe, eleva-se para 39 o 
número de postos administra-
tivos ligados à rede de energia 
eléctrica em Cabo Delgado, mas 
os outros 17 postos administra-
tivos da província ainda estão 
às escuras. 

No âmbito deste projecto, 

foram construídos 50 quilóme-
tros de linha de média tensão e 
30 quilómetros de rede de baixa 
tensão, foram montados 13 Pos-
tos de Transformação (PT), 300 
candeeiros de iluminação pública, 
assim como foram ligados 61 
novos consumidores de um total 
de mil e 500 planificados. 

Para além do posto de Ncum-
pe-Sede, o projecto permitiu ligar 
a localidade de Nassúpia-Sede à 
rede eléctrica nacional. A energia 
está agora mais próxima de Ma-
choca e Papai. Até Março de 2022, 
as obras de electrificação destas 
zonas terão arrancado.

Só em 2021, foram feitas 
307 mil novas ligações, elevan-
do a taxa de acesso nacional à 
energia de 34 para 44 porcento, 
perspectivando-se que, até ao 
fim do ano em curso, 52 porcento 
(14 milhões e 500 pessoas)  te-
nha energia em casa.

Continuação da Página 1

Valige Tauabo, governador de Cabo Delgado.
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REPORTAGEM ESPECIAL

Mandlakazi quer produzir 500 mil toneladas de alimentos
Texto: Tuaira Hassane

O Serviço Distrital de Ac-
tividades Económicas (SDAE) 
de Mandlakazi, na província de 
Gaza, prevê para a campanha 
agrícola 2021/2022 produzir 
mais de 500 mil toneladas de 
produtos diversos, numa área 
de 80 mil e 291 hectares, mas, 
para tal,  irá precisar de apoio 
para enfrentar desafios como 
chuvas em excesso, pragas e 
deficientes infra-estruturas 
de produção agrícola.  

Para atingir os respectivos 
números, já foram lavrados 
73 mil e 198 hectares e se-
meados 63 mil e 725, o que 
corresponde a 80 porcento do 
planificado.   

Segundo a directora do 
SDAE, Ercília Cau, estão cria-
das as condições para a me-
lhoria do sector agrário em 
Mandlakazi,  que agora está 
com uma capacidade técnica 
para trabalhar com os mil e 260 
produtores existentes e ultra-
passar as metas de produção 
que não têm sido atingidas nas 
últimas campanhas agrícolas.

“Para fazer face à cam-
panha que acaba de iniciar, já 
temos à disposição três mil 
150 quilogramas de semente 
diversa. As culturas no cam-
po estão a mostrar um bom 

aspecto vegetativo. Tivemos 
chuvas regulares nos últimos 
dias, por isso, perspectivamos  
que a segurança alimentar de 
todas as comunidades locais 
está garantida”, antecipa Er-
cília Cau, segundo a qual, em 
caso de aumento da produção, 
Mandlakazi vai convidar vários 
comerciantes para compra-
rem as culturas localmente 
produzidas e revenderem nos 
mercados dos distritos de Xai-
-Xai e Chibuto, bem como nos 
das províncias de Inhambane 
e Maputo.

Influência de chuvas e 
pragas na produção 

O plano feito para a cam-
panha 2021/2022 não vai ser 
muito fácil realizar. O arroz, por 
exemplo, é uma das principais 
culturas em Mandlakazi e, 
como várias outras, teve uma 
produção prejudicada tanto 
por fenómenos naturais como 
por deficientes infra-estrutu-
ras de produção agrícola. 

As zonas com maior pro-
dução de arroz no distrito são 
os postos administrativos 
de Chibondzane, Chiden-
guele, Macuácua e as aldeias 
de Chicome A e B, Vaman-
gue, Malene e Machulane. 
Nestes locais, por falta de 
meios melhorados, é usado 
o sistema de rega natural.

Para a primeira épo-
ca da campanha agrícola 
2020/2021, o distrito de Man-
dlakazi havia planificado uma 
produção de 591 toneladas de 
alimentos diversos, incluindo o 
arroz, mas conseguiu 440 mil e 
373 toneladas, uma produção 
abaixo do que se esperva, de-
vido  à  chuvas que resultaram 

em inundações e contribuíram 
para a perda de dois mil e 431 
hectares de milho, mandioca, 
feijão-nhemba, batata-doce 
e arroz. 

Segundo a directora, du-
rante a campanha agrícola 
2020/2021, o distrito obteve 
uma produção dificultosa de-
vido à falta de fundos, aliada à 
insuficiência de combustível 
para assistência técnica aos 
produtores locais. 

Outros factores que pre-
judicaram a produção agrícola 
em Mandlakazi foram as vias 
de acesso não acondicionadas 
para escoamento de produtos 
assim como a disponibilização 
tardia de sementes.

 “No global, o distrito re-
gistou uma perda de mil e 900 
hectares devido à lagarta de 
funil de milho, associada à pra-
ga de ratos, que estão a tomar 
proporções alarmantes nos 
últimos tempos”, justificou a 
fonte antes de acrescentar 
que, para minimizar o proble-
ma, o SDAE está a sensibilizar 
os produtores a fazerem iscas 
nas machambas de modo a 
eliminar os bichos malignos. 

Ainda de acordo com a 
dirigente, os produtores de 
Mandlakazi receberam do 

governo e parceiros mais de 
14 mil e 600 quilogramas de 
sementes, das quais oito mil 
e 900 são de arroz, cinco mil e 
550 de milho e cinco mil e 150 
de feijão-nhemba.

Ercília Cau informou que o 
sector agrícola em Mandlakazi 
é inspirador e os produtores 
estão envolvidos no agro-
-processamento de produtos 
locais que resulta em sumos, 
usando a cenoura, banana, 
abacaxi e a mandioca. Com 
este último tubérculo, por 
exemplo, a população tam-
bém faz farinha enriquecida, 
que é usada para a produção 
de biscoitos com valor muito 
nutritivo.

Impulsos do projecto 
SUSTENTA

Recentemente, o distrito 
de Mandlakazi recebeu, do 
projecto SUSTENTA, 18 exten-
sionistas e três tractores com 
respectivas alfaias agrícolas. 
O conhecimento técnico e o 
equipamento de produção 
vieram impulsionar a prática 
agrícola, bem como a recolha 
de dados sobre a produção em 
Mandlakazi. 

Segundo a directora, o 

SUSTENTA está a favorecer 
a três grandes agricultores, 
que trabalham com um total 
de 300 pequenos produtores. 
Estes já conseguiram semear, 
para a presente campanha, 
191 hectares de milho, arroz e 
feijão-nhemba, o que acaba de 
resultar na colheita de 160 mil 
toneladas de vários produtos.

“Nós contamos actual-
mente com 39 extensionistas 
e 28 motorizadas distribuídos 
pelos postos administrati-
vos que prestam assistência 
técnica aos produtores. Os 
mesmos fazem transferências 
de conhecimentos e tecno-
logias, como a agricultura 
de conservação, estratégias 
de cultivo em períodos de 
mudanças climáticas, uso de 
semente melhorada, agro-
-processamento de hortícolas 
e frutas, tendo em conta que 
o distrito produz muita fruta e  
mel”, informou a fonte.

A directora reconhece o 
fracasso na área de produção 
de arroz registado na cam-
panha 2020/2021. “Naquela 
campanha, produzimos quatro 
mil e 294 toneladas de arroz, 
não tendo alcançado a meta 
desejada, que era de seis mil e 
498 toneladas. Isso deveu-se 

ao facto de termos registado 
queda excessiva de chuva que 
resultou em perda de mil e 900 
hectares que já haviam sido 
preparados”, contou Ercília 
Cau.

Doenças e incumprimento 
na produção de castanha

Há perspectivas de boa 
produção de castanha-de-
-caju para a presente campa-
nha 2021/2022 no distrito de 
Mandlakazi. Até ao momento, 
o fruto do cajueiro é comprado 
ao produtor local a preço médio 
de 43 meticais por quilograma. 

Mandlakazi espera colher 
mais de cinco mil toneladas 
de castanha bruta para ultra-
passar as mil e 138 toneladas 
produzidas na campanha 
2019/2020. 

Sem revelar números, a 
directora informou que a quan-
tidade obtida na campanha 
2020/2021 esteve abaixo do 
projectado, devido à queda 
exagerada de chuvas e ao 
oídio, um tipo de doença nos 
cajueiros, causada por fungos 
ascomicetos ou por parasi-
tas que atacam gravemente 
as plantas, verificável por 
cobertura, nos cajueiros, de 
uma camada pulverulenta ou 
farinácea.

A directora do SDAE quer 
que o oídio seja eliminado na 
presente campanha agrícola. 
Com efeito, já arrancaram as 
actividades de tratamento de 
148 mil cajueiros. 

“Este plano vai abranger 
cerca de 740 mil hectares. A 
Direcção Provincial da Agri-
cultura e Pescas vai fazer a 
devida assistência técnica 

dos produtores e disponibilizar 
atomizadores e os respecti-
vos produtos químicos para o 
melhoramento de produção. 
Queremos garantir segurança 
alimentar para a população e 
incremento das exportações 
do nosso distrito”, desafiou-
-se Ercília Cau, apelando para 
que os produtores de Man-
dlakazi adiram à campanha de 
pulverização de cajueiros por 
forma a ter bons rendimentos 
sendo esta uma das estraté-
gias para haver superprodu-
ção das árvores.

A responsável do SDAE 
em Mandlakazi informou que, 
no que diz respeito as vendas, 
os postos administrativos 
de Macuácua, Chibondzane 
e Chalala e Vila-Sede são 
tidos como maiores centros 
de comercialização. Só em 
2021, foram comercializadas 
cinco mil e 181 toneladas de 
castanha-de-caju.  

No mesmo ano, foram dis-
tribuídas 47 mil e 430 mudas 
de cajueiro nos distritos como 
Xai-Xai, Chongoene, Chigubo, 
Mapai, Chicualacuala, Chibuto 
e província de Maputo. Ercília 
Cau conta que a iniciativa de 
distribuição de mudas visa, 
fundamentalmente, massifi-
car a produção da castanha-
-de-caju por esta ser uma das 
principais fontes de rendimen-
to no distrito.

Morte de animais 
por febre e carraças 

Tal como o sector da casta-
nha, a pecuária em Mandlakazi 
está a enfrentar desafios. Em 
2021, o distrito perdeu três 
mil cabeças de gado bovino, 

devido a  febre aftosa e ao 
surto de Teleriose, uma doença 
letal, transmitida por carraças 
que afectam o gado por falta 
de banhos carracicidas.

De acordo com a directora 
do SDAE, Ercília Cau, neste 
momento, aquele ponto da 
província conta com dois mil 
e 106 currais, onde se criam 
21 mil e 491 cabeças de gado 
bovino, nove mil e 640 capri-
nos, 314 ovinos e nove mil e 
142 suínos. 

“As doenças estão a atacar 
grande parte dos animais. Para 
tentar reverter a situação, no 
ano passado, intensificámos 
a sensibilização aos criadores 
para que adiram às campanhas 
de vacinação e dêem banhos 
carracicidas semanais aos 
seus animais para resolver os 
problemas da   febre  aftosa 
e Teleriose” – disse a fonte 
adicionando – “em termos 
numéricos, a região vacinou, 

ainda no ano passado, 20 
mil animais, contra febre af-
tosa e dermatose e 193 mil 
386 galinhas cafreais, contra 
Newcastle, bem como mil e 55 
cães, contra raiva, com vista a 
reduzir os efeitos nocivos da 
mordedura canina”, justificou 
a responsável do SDAE.

Avanço ténue na produção 
pesqueira

Em Mandlakazi, a área da 
pesca está a ter bons resul-
tados. Em 2021, o distrito 
conseguiu arrecadar perto de 
103 milhões de meticais resul-
tantes da venda de mil e 410 
toneladas de peixe capturado 
em 75 lagoas e 52 tanques. 
Mesmo assim, o plano não foi 
atingido porque haviam sido 
planificadas mil e 753 tone-
ladas de pescado, segundo 
conta Ercília Cau. 

Actualmente, o distrito 
tem 42 tanques e 12 gaiolas 
piscícolas para a produção de 
peixe em cativeiro e já estão 
povoados quatro tanques e 
oito gaiolas, com cerca de nove 
mil alevinos.

“Para 2022, planeamos au-
mentar 28 tanques e montar 
50 gaiolas no posto adminis-
trativo de Chibondzane. Que-
remos ter melhor produção 
e produtividade, usando as 
técnicas recomendadas pelos 
extensionistas”, concluiu a 
directora do SDAE.A criação de gado no distrito está a ser prejudicada por febre aftosaO sucesso na produção de milho em Mandlakazi vai depender da luta contra a lagarta de funil de milho

Há falta de meios melhorados para a produção de arroz no distrito

O distrito está a implementar campanhas de pulverização de cajueiros
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CULTURA

Jardim Zoológico em decadência

O Jardim Zoológico da Cida-
de Maputo está a degradar-se, 
mesmo com as duas adminis-
trações que agora cuidam de 
apenas 41 animais, após uma 
parte destes ter morrido por 
fome e falta de tratamento 
veterinário.

A urbanização é, muitas 
vezes, acompanhada pela 
destruição de espaços ver-
des onde animais selvagens 
podem sobrevier com maior 
independência. Na cidade de 
Maputo, o Jardim Zoológico é 
uma das referências turísticas 
que está a desaparecer aos 
bocados, devido à acção do 
ser humano. Os 90 hectares 
de floresta que faziam parte 
do jardim foram invadidos por 
casas habitacionais. 

Antecedentes históricos

Fundado em 1929, por um 
grupo de veterinários portu-
gueses, o Jardim Zoológico 
marcou a vida das gerações 
do período anterior e imedia-
tamente posterior à indepen-
dência nacional. Foi um lugar 
que mereceu importantes 
visitas de governantes colo-
niais e, por assim dizer, todos 
os caminhos chegavam àquele 
lugar que, hoje, se apresenta 
em decadência.

A independência de Mo-
çambique culminou com a 
expulsão da administração 

Texto e Fotos: Sara Camurdine colonial portuguesa e todas 
as infra-estruturas no País 
passaram para a gestão dos 
moçambicanos. Após a inde-
pendência, parte do Jardim foi 
destruída devido à ocupação 
desordenada por parte da po-
pulação, sobretudo nos anos 
80, com a intensificação da 
guerra civil entre a Renamo e o 
Governo de Moçambique.

Escassez de visitas e a nova 
divisão administrativa

O chefe da unidade do 
Jardim Zoológico, Paulino Nha-
chengo, justifica que, desde a 
independência, o Jardim conti-
nua a enfrentar um “grave pro-
blema de falta de manutenção”, 
que está a resultar em mortes 
de parte dos animais que são 
a maior fonte de atracção para 
visitantes. 

“Sem visitantes, as finan-
ças para gestão vêm ficando 
cada vez mais escassas. Aliás, 
as mudanças havidas após a 
independência foram a maior 
causa para o actual estado do 

Jardim. Quando a Associação 
Veterinária Portuguesa (AVP), 
que fundou o Jardim em 1929, 
passou a responsabilidade 
de gestão do espaço às au-
toridades moçambicanas, as 
dificuldades de manutenção 
começaram a surgir” – contou 
Paulino Nhachengo acrescen-
tando – “Depois da saída da 
AVP, Moçambique ficou 30 anos 
a fazer a gestão do Jardim. Após 
isso, a Associação do Jardim 
Zoológico de Moçambique 
(AJZM) assinou um memoran-
do com o Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo (CMCM), no 
qual foi instituído que a gestão 
devia ser dupla, que a área dos 
animais ficava a cargo da AJZM 
e ao CMCM caberia a parte de 
jardinagem”, explicou Paulino 
Nhachengo.

Há anos, a visita ao jardim 
era feita mediante o pagamento 
de 1 metical. Hoje, as entradas 
custam 5 meticais por pessoa, 
mas, uma vez que o espaço 
turístico recebe um número 
insignificante de visitantes, o 
valor obtido das visitas não 
serve para fazer muita coisa. O 
resultado que se obtém é de-
vastador. Quando o Jardim foi 
aberto ao público pela primeira 
vez, este tinha vários funcioná-
rios e contava com inúmeros 
animais, desde rinocerontes, 
hipopótamos, búfalos, elefan-
tes, antílopes, leões e chipan-
zés. Hoje, a gestão é mantida 
por 13 funcionários que cuidam 
de um total de 41 animais, entre 
os quais três crocodilos, uma 

cobra, pequenos macacos e 
poucas aves. 

Saúde precária dos animais

Grande parte dos animais 
que ainda está no jardim, 
principalmente os macacos, 
apresentam-se magros, des-
nutridos, despenados e com 
aparência de padecerem de 
várias doenças, mas segundo 
Paulino Nhachengo aqueles 
animais não estão doentes. 
“Estão a enfrentar problemas 
de nutrição, porque os alimen-
tos para os animais estão cada 
vez mais escassos”, justificou 
a fonte acrescentando que, 
para encontrar alimentos para 
os bichos, o Jardim, de vez em 
quando, recebe camiões de 
restos de comida, ou de pro-
dutos putrificados, de vários 
supermercados da Cidade de 
Maputo.

Informações dão conta que 
a comida dos supermercados, 
que chega ao Jardim Zoológico, 
resulta do trabalho que a AJZM 
está a fazer. A  tentativa de 
entrevistar o presidente da 
associação, Daúde Carimo, 
resultou  em fracasso. A última 
entrevista,  que o jornal O Cam-
po teve acesso, em que Daúde 
Carimo fala à imprensa, data de 
14 de Setembro de 2018. 

Tentativas de revitalização 
resultam em fracasso

Em um dos seus discursos 
à imprensa, registado em 2012, 
Daúde Carimo dizia que, no Jar-
dim, “algumas espécies como 
antílopes, zebras, galinhas e 
outros animais dos quais o 
homem se alimenta foram 
roubados por residentes que 
usam o Jardim como travessia”. 
Para resolver o problema, já se 
havia avançado com a vedação 

de uma área de 300 metros 
que seria concluída até finais 
do mesmo ano. 

Naquele ano, perspectiva-
va-se um futuro risonho para o 
Jardim. “Acreditamos que, num 
futuro próximo, conseguiremos 
ampliar e modernizar o espaço, 
adequando-o aos padrões 
internacionais exigidos”, dizia 
Carimo, num período em que 
se tornou público que as obras 
de reabilitação do Jardim esta-
vam orçadas em mais de três 
milhões de dólares norte-ame-
ricanos e, para o repovoamento 
e assistência veterinária aos 
animais, contava-se com apoio 
dos parques de Joanesburgo e 
Pretória, da África do Sul.  

Já em 2018, citado pelo 
Portal do Governo, Daúde 
Carimo justificava que “boa 
parte dos animais de grande 
porte morreu de fome e falta 
de tratamento, excepto os que 
não necessitam de cuidados 
especiais” e continuava a in-
formar ao público que havia um 
plano de “reconstruir o parque 
infantil, sala de teatro e cinema, 
recinto dos crocodilos e área de 
reserva com reflorestamento e 
espécies nativas”, espaços es-
tes que estão dentro do Jardim 
Zoológico. 

Seja o conjunto de ante-
cedentes históricos, a dupla 
administração ou a fracassada 
tentativa de revitalização, a 
verdade é que, até Fevereiro de 
2022, “nem animal vinha nem 
animal ia”. O Jardim Zoológico 
continua degradado e des-
povoado. A má nutrição dos 
animais que lá sobrevivem cria 
desprazer em apreciar, mas o 
local continua aberto para visi-
tas, das nove às 16 horas. Tem 
um parque de estacionamento 
privado para visitantes e um 
campo polivalente, para  prática 
de jogos de recreação.

Paulino Nhachengo

Vista interior do Jardim Zoológico

Animais sobrevivem de doações de restos de comida

Sem animais sem visitantes
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Texto: Flora Correia 

Texto e Fotos: Dulce Laiton

Quinze jovens do distrito de 
Limpopo, na província de Gaza, 
beneficiaram recentemente de 
um financiamento do Fundo de 
Apoio das Iniciativas Juvenis 
(FAIJ), para desenvolverem 
projectos de geração de renda 
nas áreas de pecuária, agricul-
tura e turismo, com objectivo 
de contribuir para o aumento 
bens e serviços para as comu-
nidades locais. 

O FAIJ é um programa da 
Secretaria do Estado, Juven-
tude e Emprego (SEJE) e, com 
este financiamento, pretende-
-se investir para a redução de 
importação de produtos que 
são cultiváveis a nível local. 

A cerimónia de entrega dos 
cheques para o arranque dos 
projectos juvenis foi orientada 
pelo Secretário de Estado em 
Gaza, Amosse Macamo, na 
presença do director-geral do 
Instituto Nacional da Juven-
tude (INJ), Johane Muabsa, do 
representante do Banco Co-
mercial de Investimento (BCI), 
Jeremias Langa, e de outras 
personalidades. 

Discursando no evento, 

Jovens ganham financiamento
para auto-emprego em Limpopo 

Chiúta ganha novo projecto 
para fortalecer raparigas 

Amosse Macamo apelou aos 
beneficiários para aplicarem o 
valor recebido de maneira sábia 
e na execução dos projectos 
aprovados, de modo a produ-
zirem resultados almejados 
e honrar com o compromisso 
do reembolso, uma vez que 
o dinheiro investido deverá 
beneficiar outros jovens com 
outros projectos. “O Estado 
não está a distribuir dinheiro, 
mas sim a criar oportunidade 
para os jovens, por isso, devem 
reembolsar o valor”, alertou 
Amosse Macamo adicionando 
que, com a implementação dos 
projectos juvenis, perspectiva-
-se um crescimento e desen-
volvimento da área industrial 
na província.

Por seu turno, o director-
-geral do INJ, Johane Muabsa, 
recordou aos presentes na 
cerimónia que, na edição 2021, 
o governo de Moçambique 
disponibilizou um total de 33 
milhões e 300 mil meticais e, do 
valor, cada província recebeu 
mais de oito milhões, dos quais 
cerca de um milhão e 600 mil 
meticais foram encaminhados 
em cada distrito beneficiário. 

O interlocutor afirmou ain-
da que de um total de quatro 

mil e nove candidatos foram 
aprovados. Adicionalmente, 
já foram financiados cerca de 
300 projectos das províncias 
de Niassa, Tete, Gaza e Inham-
bane. 

“Aos jovens cujos projectos 
ainda não foram aprovados, 
melhorem esses projectos 
de modo a submeterem nas 
próximas oportunidades”, 
aconselhou Johane Muabsa, 
informando que o programa 
incide sobre projectos de ge-
ração de renda através dos 
quais se pode criar mais postos 
de emprego e auto-emprego, 
desenvolver a postura de ges-
tão de poupança, bem como 
promover a participação dos 
jovens no desenvolvimento 
dos distritos. 

Na mesma ocasião, o re-
presentante do BCI, Jeremias 
Langa, contou que o acto 
resulta da assinatura de um 
memorando de entendimento 
cujo objectivo é oferecer cré-
dito como estratégia de busca 
de soluções em produtos e 
serviços especiais para os 
beneficiários interessados em 
aderir a iniciativas por via de 
financiamento. 

“Continuem fiéis com os 

projectos traçados, de modo 
a gerar receitas, o que vai per-
mitir cumprir com o pagamento 
da dívida ao Banco. O mais 
importante, não confundam as 
receitas com lucros”, aconse-
lhou Jeremias Langa aos jovens 
beneficiários. 

Amade Carimo, um dos 
beneficiários, apresentou o seu 
Projecto de Produção de Fran-
gos, que foi financiado em cerca 
de 73 mil meticais. O jovem 
entende que vai desenvolver 
a actividade para minimizar a 
procura de frango no distrito 
de Limpopo, concretamente 
na localidade de Muwawaze. 

“Quero expandir o negócio para 
outros pontos da província”, 
disse Amade Carimo.

Inês Dava, outra benefi-
ciária, recebeu cerca de 125 
mil meticais, a serem usados 
no seu projecto  de plantio de 
ananaseiros na comunidade 
de Mayimelane. “Perspecti-
vo alcançar bons resultados 
que  irão permitir com que 
reembolse o valor em tempo 
útil. Como forma de reduzir o 
nível de desemprego na minha 
comunidade, planeio empregar 
algumas pessoas para auxiliar 
nas actividades”, contou Inês 
Dava.

Nos dias 11 e 12 de Fevereiro 
do ano em curso, no distrito de 
Chiúta, província de Tete, de-
correu a capacitação de rapa-
rigas em matéria de palestras 
e conteúdos programáticos 
para produção de programas 
radiofónicos, enquadrada no 
âmbito de um novo projecto de 
sensibilização das comunida-
des para a mudança de atitude 
e fortalecimento das raparigas 
de Chiúta.

Organizada pelo Grupo 
de Mulheres Jornalistas para 
Empoderamento da Rapariga 
nas Comunidades (GMJERAC), 
em parceria com o Centro 

de Aprendizagem e Capa-
citação da Sociedade Civil 
(CESC)-ALIADAS, a capaci-
tação visava ainda contribuir 
para a redução de uniões 

prematuras nas comunidades.
O projecto de sensibilização 

pretende usar os programas 
radiofónicos como instrumen-
to de divulgação de conteúdos, 

tais como as leis de família, 
dos direitos da mulher, entre 
outros, que farão com que as 
raparigas não sejam excluídas 
socialmente nas comunidades.

A primeira fase do pro-
jecto vai durar três anos, terá 
Chiúta como distrito-piloto 
e vai abranger 150 raparigas 
que  irão integrar-se no grupo 
de activistas para sensibilizar 
as comunidades através de 
programas de rádio, palestras 
e peças teatrais.

O GMJERAC quer que, até 
ao fim do projecto, tenha havi-
do grande contribuição para a 
redução de uniões prematuras, 
da violência baseada no género 
e de casos de exclusão social 
da rapariga, especialmente em 

Chiúta. O acto que simbolizava 
o arranque da campanha, o 
Secretário Permanente do dis-
trito, Manuel Cebola, agradeceu 
o grupo por honrar o distrito 
com o projecto. 

“É uma honra. Com este 
projecto, vamos empoderar 
as raparigas para um futuro 
melhor. Os formandos devem 
disseminar as mensagens-
-chave e a rádio será o veículo 
usado para que a mesma che-
gue às comunidades”, disse no 
acto de abertura.

O GMJERAC foi criado em 
Abril de 2018 por um grupo 
de jornalistas residentes na 
província de Tete.

Participantes da formação em programas de rádio

Amosse Macamo entregando dinheiro a um dos empreendedores
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Texto: Ânia Muchanga 

Texto: Guilherme Chaúque
Fotos: Benedito Cumbane

disse Rosalina Macie.
Com a correcção e povoa-

mento dos tanques piscícolas, a 
directora-adjunta acredita que 
o IAB terá grandes vantagens do 
ponto de vista alimentar, uma vez 
que os peixes poderão ser consu-
midos ou vendidos, e do ponto de 
vista curricular, porque poderão 
ser desenhados módulos sobre 
a produção de peixe em cativeiro.

Rosalina Macie reconhece que 
o ensino baseado em padrões e 
competências é bastante exi-
gente em material didáctico, sem 
o qual não é possível levar a bom 
termo as exigências de aprendi-
zagem agro-pecuária.

“Por isso, estamos a recorrer à 
boa vontade das pessoas e a par-
cerias que temos com empresas 
circunvizinhas. Socorremo-nos a 
essas empresas para oferecer aos 
formandos serviços que, como 
instituição, não conseguiríamos 
oferecer sozinhos, principalmente 
a componente prática” – disse a 
fonte avançando – “temos tido 
sim apoio do governo a todos os 
níveis, desde o Serviço Distrital 
até à Secretaria do Estado, mas 
a ajuda não está a permitir sanar 
todas as nossas dificuldades”.

O Instituto Agrário está, na 
medida das suas capacidades, 
a contribuir para o desenvol-

vimento do País. Desde a sua 
fundação, a 21 de Setembro de 
1988, já colocou no mercado de 
trabalho mais de dois mil e 500 
técnicos agro-pecuários em vá-
rias áreas operacionais. “Directa 
ou indirectamente, contribuímos 
para o aumento da produtivida-
de em Moçambique, através da 
divulgação ou disseminação de 
conhecimentos em matérias de 
produção de alimentos, saúde 
e conservação do solo, porque 
nossos módulos obrigam os 
formandos a prenderem essas 
matérias e estes transferem os 
conhecimentos para as comu-
nidades onde vão trabalhando”, 
disse Rosalina Macie.

Auto-suficiência como sonho 
do IAB

O Instituto foi recentemente 
seleccionado para executar um 
projecto de “Centro de Referên-
cia” que preconiza uma formação 
de melhor qualidade, respeitando 
as expectativas do produtor com 
vista ao aumento da emprega-
bilidade dos graduados. “Este 
Projecto tem quatro pilares, entre 
os quais o reforço da capacidade 
institucional e das matérias de 
capacidade operacional. Acha-
mos que, ao desenvolvermos 
o Projecto, poderemos passar 
para uma sustentabilidade a 

médio prazo e, como o provável 
Centro de Referência para o País, 
vamos colocar no mercado novas 
técnicas de cultivo que permitirão 
a obtenção de produtos frescos 
durante o ano todo. Vamos apro-
veitar incluir, nesse Projecto, um 
pequeno plano de sustentabilida-
de institucional”, contou Rosalina 
Macie.

A dirigente já tem tudo pla-
nificado. O primeiro passo será 
a aposta na produção escolar, 
seguida do reforço paulatino no 
desempenho na produção. Para 
empresas locais, a  instituição vai 
introduzir serviços tais como tes-
tes, análises de solo, assim como 
avaliações do teor de nutrientes 
em espaços passíveis de uso de 
adubos orgânicos.

“São muitos os agricultores 
que produzem o adubo orgânico, 
mas não se tem onde fazer o 
teste para saber qual é o teor de 
nitrogénio ou fósforo. Nós acha-
mos que serviços como estes, 
são uma saída que nos vai valer 
alguma renda. Faremos também 
o agro-processamento de alguns 
produtos”, contou a fonte antes de 
revelar que um dos  sonhos do IAB 
é colocar a sua marca nas pratelei-
ras dos grandes supermercados 
de Maputo.

Pragas e falta de chuva prejudicam 
campanha agrícola em Chaimite

Instituto agrário carece de fundos 
para projectos de impacto nacional

Desafios de produção em Gaza

A primeira época da cam-
panha agrícola 2021/2022 está 
comprometida no posto admi-
nistrativo de Chaimite, distrito 
de Chibuto, em Gaza, por conta 
de pragas e chuva que não cai 
desde finais de 2021.

Para a presente campanha 
agrícola, Chaimite planificou a 
preparação de 13 mil e 52 hec-
tares, tendo sido lavrados ao 
momento nas zonas baixas 11 
mil e 410, onde já foram semea-
dos nove mil hectares de milho, 
abóbora, rama de batata-doce e 
feijões. Os números podem não 

ser atingidos porque Gafanhotos 
e ratos estão a devorar grandes 
extensões de machambas dos 
camponeses. O governo distrital 
já está a  procura de assistência 
para contornar a situação.

Segundo chefe do posto 
administrativo de Chaimite, 
Samuel Ubisse, as pragas são 
recorrentes. 

‘‘A produção da campanha 
agrícola passada não atingiu as 
metas planificadas, de 70 mil to-
neladas, também devido a pragas 
de ratos gigantes e gafanhotos, 
que destruíram grandes áreas já 
cultivadas. Do total, colheu-se 
apenas 63 mil toneladas em nove 
mil hectares, pois sete mil hec-

tares foram devorados”, contou 
Samuel Ubisse adicionando que 
a seca está também a influenciar 
negativamente a produção de 
alimentos em Chaimite.

Seis mil hectares disponíveis 
nas margens do rio Limpopo 
foram recentemente entregues 
a uma equipa de agricultores 
mobilizados pelo governo com o 
objectivo de compensar os estra-
gos que estão a ser causados pela 
seca e pelos gafanhotos e ratos. 

“Aqueles espaços estão a 
resultar em produção satisfatória. 
Podemos destacar a qualidade e 
quantidade das hortícolas que de 
lá estão a sair. A título de exem-
plo, os agricultores conseguem 

colher uma média de 730 caixas 
de tomate por dia”, contou a fonte.

Para a campanha agrícola 
2021/2022, o posto administra-
tivo de Chaimite está a incentivar 
os produtores locais a apostarem 
no plantio de rama de batata-
-doce, pois com esta cultura, 
pode-se contornar o problema de 
escassez de chuva, assim como 
se pode antecipar o problema de 
insegurança alimentar que pode 
advir de um provável surto de 
gafanhotos ou ratos.

O medo imposto pela escas-
sez de  chuva, também se alastra 
para o sector pecuário que, na 
campanha agrícola 2020/2021, 
foi assolado pela peste suína. 

Apesar do flagelo da campanha 
passada, Chaimite registou um 
crescimento significativo na 
ordem de 71 porcento na espé-
cie suína. O Posto de Chaimite 
conta actualmente com quatro 
tanques para realização de ba-
nhos carracicidas e 20 mangas 
de tratamento de gado. 

Grande parte da população do 
posto administrativo de Chaimite 
dedica-se à agricultura. Apenas 
nove mil pessoas ocupam-se 
da pecuária, especialmente da 
criação de aves e gado bovino, 
caprino, ovino, asinino e suíno.

O Instituto Agrário de Boane 
(IAB), na província de Maputo, 
está sem dinheiro para manter 
funcionais as suas infra-estru-
turas e executar alguns projectos 
de impacto nacional que, há anos, 
se encontram paralisados. 

O IAB é uma instituição pública 
do ensino técnico-profissional, 
vocacionada para a formação de 
técnicos médios em agro-pe-
cuária. A directora-adjunta pe-
dagógica da Instituição, Rosalina 
Macie, conta que, por escassez 
de fundos, o Instituto não tem se-
quer água canalizada. “Estamos 
a comprar até água. Não temos 
material didáctico suficiente para 
os professores e alunos e nossos 
tanques piscícolas estão despo-
voados”, contou a fonte.

Um projecto de produção de 
peixe no IAB iniciou em 2012, mas, 
passados quase 10 anos, nem pei-
xe vai nem peixe vem. “Ainda não 
se criou nenhuma tilápia porque 
os tanques foram construídos 
com alguma deficiência. As in-
fra-estruturas precisam de uma 
correcção antes de procedermos 
com o processo de povoamento”, 

Rosalina Macie
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Saúde satisfeita com redução 
de malária em Mandlakazi

As autoridades da Saúde 
do distrito de Mandlakazi, 
na província de Gaza, estão 
satisfeitas com a redução 
de casos de malária, em 
resultado do esforço feito 
pelo governo na pulveri-
zação intra-domiciliária e 
distribuição de redes mos-
quiteiras.

Segundo o director do 
Serviço Distrital de Saúde 
Mulher e Acção Social (SDS-
MAS) de Mandlakazi, Casi-
miro Manhique, de Janeiro 
a Novembro de 2021, foram 
registados 11 mil e 144 casos 
de malária contra 18 mil e 233 
de igual período de 2020, 
o que corresponde a uma 
redução em 38.9 porcento.

Casimiro Manhique en-
tende que esta redução é 
motivadora. “A situação nos 
motiva a trabalhar mais. A 
redução desses casos foi 
possível depois da distribui-
ção das redes mosquiteiras 
realizada durante as consul-
tas pré-natais e na campa-
nha de cobertura universal, 
que envolveu 6 mil e 712 
unidades de redes, sendo 
que, em 2020, distribuímos 
95 mil e 480 redes para um 
universo de 148 milhões de 
habitantes”, explicou Casi-
miro Manhique.

O chefe do sector de 
saúde em Mandlakazi fez 
saber que decorre, neste 
momento, uma campanha 
de pulverização em todas as 

Texto: Tuaira Hassane 
 Fotos: Jaime Manjate

zonas para redução da ma-
lária. “Para esta actividade, 
está planificado atingir cerca 
de 69 porcento da população 
e esperamos proteger a 99 
mil e 464 pessoas, entre as 
quais 9 mil e 984 crianças 
menores de cinco anos 
e duas mil e 29 mulheres 
grávidas”, contou a fonte 
antes de apelar para que 
a população não desviem 
as redes mosquiteiras nem 
para a pesca nem para a 
protecção de hortas porque 
estas acções constrangem o 
SDSMAS. 

Relativamente à exis-
tência de medicamentos 
e reagentes nas farmácias 
hospitalares e laboratórios, 
Manhique informou que o 
SDSMAS em Gaza não re-
gistou nenhum défice. “Não 
temos tido falta de medica-

mentos. Sempre reserva-
mos quites compostos por 
medicamentos essenciais 
para responder aos cuida-

dos primários. Nosso maior 
constrangimento tem sido 
a falta de agulhas cateter, 
reagentes para hemograma, 

bioquímica e para a reve-
lação do raio”, informou o 
dirigente.

De acordo com a fonte, a 
expansão da rede sanitária 
não corresponde à deman-
da, havendo necessidade de 
se construir mais centros 
de saúde porque existe 
ainda comunidades em que 
a população percorre mais 
de 40 quilómetros à procu-
ra de hospitais ou centros 
médicos. 

“Na aldeia de Memo, por 
exemplo, a população local 
está a sofrer. Tem de ca-
minhar longa distância para 
chegar à sede do posto ad-
ministrativo de Macuácua, 
onde se encontra o hospital 
mais próximo”, disse Casi-
miro Manhique informando 
que já existe um plano de 
construção de uma Unida-
de Sanitária em Memo e de 
melhoria das vias de acesso 
de Chilatanhane e Mbandze 
que vão facilitar a desloca-
ção das comunidades aos 
hospitais.

Para 2022, Mandlaka-
zi planificou abastecer os 
centros de saúde locais com 
medicamentos e recursos 
humanos. Está inclusa no 
plano deste ano a constru-
ção e reabilitação de infra-
-estruturas hospitalares 
danificadas. O plano vai 
ser executado com a poio 
de parceiros como a Ariel 
Glaiser, Pathfinder, Visão 
Mundial, Amodefa, ADPP, 
Livoningo, Covida, Save the 
Children, Gaví e Fundos de 
Investimento.     

Pulverização intra-domiciliar é uma das medidas usadas na redução da malária

Malária reduziu após campanhas de distribuição das redes mosquiteiras
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Moçambique passa a celebrar
Dia Mundial das Terras Húmidas

Texto: Sofia Josse 
Fotos: Nasmo Sitoe

Chicualacuala quer travar impacto 
de chuvas e ciclones

munidades de Chicualacuala. A 
administradora Cacilda Banze 
conta que, desde Novembro de 
2021, as comunidades estão a 
ser sensibilizadas para não fa-
zerem machambas nas zonas 
baixas, nem permanecerem 
por mais de 24 horas naqueles 
lugares de modo a não serem 
surpreendidas por inundações.  

A s  co m u n i d a d e s  d e 
Bakanya, Mandla e Konguma 
correm o maior de inundações 
por se localizarem entre dois 
rios, o Limpopo e o Nwanetsi. 
Segundo Cecília Banze, nas 

duas comunidades poderão ser 
afectadas mais de 400 famílias. 
“O que estamos a fazer neste 
momento é exortar as pessoas 
a estarem vigilantes. Quando 
alguém sai à machamba, deve 
avisar o seu vizinho porque 
ainda estamos em período 
chuvoso’’, alertou a adminis-
tradora.

O sector da educação em 
Chicualacuala está também 
a sentir os efeitos do ciclone. 
Pelo menos 130 alunos do 
ensino primário iniciaram o pre-
sente ano lectivo em condições 
precárias, devido a destruição 
do tecto de algumas salas de 
aula, causada pelos ventos 
fortes que se fizeram sentir 
naquela região em Novembro 
de 2021. A administradora con-
ta que o governo distrital está 
agora a trabalhar no processo 
de reposição do telhado.

Para contornar possíveis 
efeitos das calamidades natu-
rais, Chicualacuala conta agora 
com duas embarcações espe-
cializadas para pronto-socorro 
à população em caso de ocor-
rências de cheias. Enquanto 

isso, está a colaborar com o 
distrito de Massangena, que se 
mostra posicionado para ajudar 
em caso de necessidade.

O administrador de Mas-
sangena, Sancho Humbana, 
confirma que seu distrito 
tem todas equipas prontas 
para responder a quaisquer 
intempéries e os Comités 
Locais de Gestão de Riscos 
e Desastres estão em alerta. 
“No ano passado, registou-se 
uma situação alarmante. Que-
remos evitar isso. Este ano até 

a população está a colaborar. Já 
se retirou das áreas ribeirinhas, 
especialmente na região de 
Massangena-Sede e Mavuie”, 
contou a fonte.

Uma nota indica que, na 
presente época chuvosa, a 
área de estradas em Gaza não 
registou problemas de intran-
sitabilidade de vias e existe 
um plano de contingência que 
visa atender a situações de 
bloqueio de vias de acesso 
em caso de chuvas intensas 
ou ciclones.

Assinalou-se a 2 de Fe-
vereiro do ano em curso, o 
Dia Mundial das Terras Hú-
midas, uma data que marca 
o aniversário da Convenção 
de Ramsar sobre Terras Hú-
midas, adoptada na cidade 
iraniana de Ramsar em 1971.

A partir de 2022 a data 
passará a ser comemorada 
ao nível da Organização das 
Nações Unidas, após ter sido 
adoptada pela Assembleia-
-Geral a 30 de Agosto de 2021.

As celebrações, que de-
correram sob o lema “Acção 
das Terras Húmidas para 
Pessoas e Natureza”, têm 
como objectivo elevar a cons-
ciência das pessoas sobre a 
importância destes locais na 
conservação da biodiversida-

O Governo do distrito de 
Chicualacuala, em Gaza, está 
preocupado com os efeitos 
que poderão ser registados em 
resultado das chuvas intensas 
que se registaram na República 
do Zimbabwe durante a passa-
gem do ciclone “ANA”.

Dados indicam que, o vo-
lume de água no rio Nwanetsi 
pode aumentar e provocar 
inundações em algumas co-

Cacilda Banze

Sancho Humbana

de e no bem-estar do Homem 
no Planeta. 

As terras húmidas são áreas 
de pântano, charco, terra turfosa 
de água, tanto natural como arti-
ficial, permanente ou temporária, 
com água estática ou corrente, 
salubre, doce ou salgada, incluin-
do áreas de águas marinhas cuja 
profundidade, em maré baixa, 
não ultrapassa os seis metros. 

Dentre várias funções que 
elas desempenham, destaca-se 
o facto de a vegetação filtrar ma-
teriais poluidores, fazendo com 
que a água seja limpa e potável. 
Adicionalmente, as terras húmi-
das constituem meio de vida para 
milhões de pessoas. Os mangais 
e recifes de coral crescem nas 
terras húmidas e protegem as 
comunidades costeiras de tem-
pestades, furacões e tsunamis.

Devido a acções antropogé-
nicas, as terras húmidas estão 
a desaparecer três vezes mais 
rápido do que as florestas, esti-
mando-se que cerca de 35 por-
cento já desapareceram desde os 
anos 1970. Dentre várias causas, 
destaca-se a drenagem e aterra-
gem para actividades agrícolas, 
construção de infra-estruturas 
como edifícios e barragens e ex-
ploração excessiva dos recursos 
florestais e faunísticos.

Perante esta ameaça glo-
bal, Moçambique juntou-se a 
este movimento mundial, que 
visa reduzir os níveis de de-
gradação das terras húmidas, 
através da implementação de 
acções que asseguram a sua 
conservação e uso sustentável, 
enquanto locais vitais para a 
vida e para o equilíbrio ecológico.

Em 2019, Moçambique pro-
cedeu ao levantamento e iden-
tificação das terras húmidas 
com uma área de pelo menos 
500 hectares. Deste exercício, 
resultou um total de 114 terras 
húmidas, o que representa uma 
área de cerca de 892 mil e 166 
hectares distribuídos por todas 
as províncias do País.

A selecção destas áreas de 
importância nacional foi ba-
seada na informação científica 
disponível e na identificação de 
sítios relevantes do ponto de 
vista da agenda de conservação 
da biodiversidade e do apoio que 
prestam às populações humanas 
e à economia do país, como são 
os casos das áreas com alto 
potencial turístico ou agrícola.

Das 114 terras húmidas, oito 
foram identificadas como prio-

ritárias para recomendação 
à lista Ramsar, que é a de-
signação atribuída a terras 
húmidas apropriadas, dentro 
do território nacional, para 
inclusão numa lista de terras 
de importância internacional.

As oito áreas foram iden-
tificadas em Nangade, Palma 
e Mocímboa da Praia, Ilhas 
Primeiras e Segundas, Lago 
Urema, Estuário de Buzi e 
Púngue, Lago Banamana, 
Rio Changane, Lagoa Chuáli e 
Reserva Especial de Maputo. 
Se estes locais forem apro-
vados, poderão juntar-se ao 
Lago Niassa e ao Complexo 
de Marromeu, que já fazem 
parte da lista Ramsar.
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ÁGUA E SANEAMENTO

População em Mueda sofre 
por falta de água

Texto e fotos: Francisco Madiquida

Zâmbuè  já tem água potável
A população do posto ad-

ministrativo de Zâmbuè, no 
distrito de Zumbo, passou a 
contar com um novo sistema 
de abastecimento de água 
desde Janeiro do ano em cur-
so, facto que aumenta para 54 
porcento o nível de cobertura 
no abastecimento de água na 
província de Tete.

Orçada em 35 milhões de 
meticais, a nova fonte de água 
foi construída no âmbito do 
programa PRONASAR.  Zumbo 
passa a ter 46 mil pessoas a 
consumir água potável e, só 
no posto de Zâmbuè, a água 
já chega para três mil dos 6 mil 
habitantes existentes. 

As infra-estruturas foram 
inauguradas pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
segundo o qual mais de 5.3 
milhões de pessoas serão 
abrangidas pelos serviços 

de abastecimento de água 
nas zonas rurais até finais do 
presente quinquénio.  

“Para o sucesso do progra-
ma, estão em construção 11 
fontes e 12 sistemas de abas-
tecimento em nove distritos 
da província de Tete, 8 fontes 
de água e dois sistemas de 
abastecimento em Maloweira, 
no distrito de Marávia, sem 
contar com esta de Zâmbuè 
que acabamos de inaugurar”, 
disse Nyusi. 

Falando no evento de inau-
guração da fonte de Zâmbuè, 
o governador, Domingos Viola, 
disse que, graças a vários 
projectos em implementação 
na província, Tete está a au-
mentar o número de cidadãos 
com acesso a água potável, 
mas, apesar dos avanços, 
persistem ainda desafios para 
a expansão dos projectos. 

“Os tributos que acabaram 

de testemunhar não apenas 
impactam na disponibilidade 
de água potável. Esta obra 
constitui igualmente um im-
portante recurso para a di-
minuição da ocorrência de 

doenças de origem hídrica, 
do absentismo escolar por 
doenças e, consequente-
mente, um precursor para 
a melhoria do rendimento 
escolar das crianças des-

ta região”, adicionou Viola.

Refira-se que o sistema ora 

inaugurado será gerido pela 

Associação dos Artesãos, uma 

organização local.

A redução de volumes de 
água nos sistemas de Chudi 
e Chomba, devido à escassez 
de chuva, está a condicionar 
o abastecimento aos bairros 
da vila distrital de Mueda, na 
província de Cabo Delgado.

O delegado distrital do Fun-
do de Património e Abasteci-
mento de Água (FIPAG), Lucas 
Hilário, conta que, para reforçar 
o fornecimento de água, o está 
em curso a abertura de furos 
nas imediações do sistema de 
Chude, como também está 
a ser substituída a tubagem 
do sistema de Chomba, que 
actualmente se encontra de-
gradada. 

“A tubagem encontra-se 
com muitas derivações. Es-
tamos a reabilitar o sistema, 
desde a área de captação até 
ao posto de distribuição. O 
sistema de Chomba passou 
de 670 metros cúbicos para 
520 metro cúbicos e suporta 
25 aldeias da zona Norte do 
distrito para além da vila-sede. 

Por isso, o volume de água não 
é suficiente para responder à 
demanda”, disse o delegado.

Dados indicam que o au-
mento da população deslocada 
nos últimos tempos contribuiu 
para a incapacidade de cober-
tura no abastecimento de toda 
população da vila de Mueda. 
“Estamos numa situação em 
que tudo está diferente em re-
lação aos anos anteriores, mas 

pedimos a calma da população 
porque estamos a trabalhar 
para resolver o problema. Va-
mos expandir os sistemas de 
água para mais bairros da vila”, 
tranquilizou Lucas Hilário.

Moradores na vila de Mueda 
afirmam que a crise de água 
está a criar desconforto da po-
pulação que, todas as manhãs, 
caminham à procura de pelo 
menos um bidão de 20 litros de 

água que chega a custar entre 
50 a 90 meticais.

O residente Moisés Murru-
pa conta o drama que se vive 
em Mueda. “Quando a chuva 
cai em abundância, a popula-
ção recorre a cisternas, mas, 
estamos agora em momento 
mais crítico porque todos os 
depósitos estão sem água. 
Estamos a tentar caminhar 
para zonas baixas, próximas a 

rios, para obter um pouco de 
água para sobreviver”, disse 
Moisés Murrupa.

Maria Paulo e Teresa Funde 
são também moradoras da vila 
de Mueda. As mulheres contam 
que o cultivo de alimentos está 
a ser prejudicado porque, todas 
manhãs, antes de se dirigir 
às machambas, a população 
sofre à procura de água para o 
consumo.

O Município de Mueda sabe 
que falta água nos bairros da 
vila. Por isso, tem um projecto 
orçado em cinco milhões de 
meticais a serem usados para 
a construção de um pequeno 
sistema de abastecimento de 
água e instalação de fontaná-
rios no bairro de Chude. 

Segundo o técnico para 
área de infra-estrutura da 
edilidade, Luís Muequerene, o 
projecto contempla a abertura 
do furo, montagem da bomba 
submersa e painéis solares, 
a tubagem, a construção e a 
montagem de fontanários com 
seis bicos e cisterna plástica 
para armazenamento e dis-
tribuição.

Inauguração da fonte foi presidida por Filipe Nyusi

Famílias caminham longas distâncias à procura de água
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Embarcações não tinham registo 
das autoridades marítimas 

A audição aos declarantes do 
caso que deixou Moçambique en-
dividado está no fim. Depois de, no 
mês de Janeiro do ano em curso, 
o antigo governador do Banco de 
Moçambique, Ernesto Gouveia 
Gove, ter ido ao Tribunal explicar 
que autorizou a contratação de 
empréstimos externos entre 
a Proindicus e o Credit Suisse, 
considerando que, na altura, a so-
berania do País estava em causa, 
seguiu-se a audição de Silvestre 
Inácio Suluda, antigo director de 
operações na empresa Ematum, 
Victor Bernardo, antigo Presiden-
te do Conselho de Administração 
(PCA) da empresa Monte Binga, 
Alberto Ricardo Mondlane, antigo 
ministro do interior, Mahomed 
Zouaqui Fiki, arquitecto e ad-
ministrador da empresa Walid 
Construções, Adrinao Maleiane,  
Ministro da Economia e Finan-
ças, e Armando Emílio Guebuza, 
antigo Presidente da República de 
Moçambique.

Silvestre Inácio Suluda contou 
ter sido ele quem foi até ao Insti-
tuto Nacional de Administração 
Marítima (INAMAR), à Adminis-
tração Nacional de Pescas e ao 
Instituto Nacional de Inspecção 
do Pescado para o registo das 

Caso das "Dívidas Não Declaradas"

embarcações adquiridas com 
dinheiro proveniente dos em-
préstimos. Segundo o declarante, 
a construção dos barcos, que 
seriam usados para a pesca e pro-
tecção da costa de Moçambique, 
foi feita na França e foi antecedida 
de uma viagem feita ao estaleiro 
em Dezembro de 2012. Só depois 
daquela viagem é que arrancou 
o processo de solicitação de 
registo para licenciamento junto 
das três autoridades marítimas 
moçambicanas.

Proindicus foi constituída
 em um dia

Uma das empresas das Dívi-
das não declaradas, a Proindicus, 
foi constituída em apenas um dia. 
Victor Bernardo declarou no Tri-
bular que foi criada e constituída 
no mesmo dia, uma vez que a 
Acta de Constituição e a Reserva 
de Nome já haviam sido feitas, de 
maneira privada, pelos Serviços 
de Informação e Segurança do Es-
tado (SISE). Entretanto, segundo 
Victor Bernardo, não havia neces-
sidade de se criar a Proindicus. “Na 
altura, questionei a necessidade 
de se criar a empresa Proindicus, 
tendo em conta que já existia 
a Monte Binga, com uma larga 
experiência no ramo empresa-
rial da engenharia militar, desde 
os anos de 1995. Inicialmente, a 

Monte Binga teria sido indicada 
para apoiar a implantação da 
Proindicus até à sua constituição 
e optou por conformar-se com 
orientações dadas”, informou o 
antigo PCA da Monte Binga.

Contou-se, no Tribunal, que a 
Proindicus tinha como accionistas 
as empresas Monte Binga e a Ges-
tão de Investimentos de Partici-
pações (GIPS). Ambas detinham 
50 porcento de capital social. 

A Monte Binga representava 
o Ministério da Defesa Nacional 
enquanto a GIPS representava 
o SISE. 

Termos de financiamentos da 
Proindicus não foram discutidos

Segundo Alberto Ricardo 
Mondlane, o Comando Conjunto, 
órgão dirigido pelo Presidente 
da República de Moçambique, e 
que integra o SISE e os Ministros 
da Defesa Nacional, do Interior e 
dos Transportes e Comunicações, 
em nenhum momento discutiu os 
termos de financiamento da em-
presa Proindicus, contrariamente 
ao que se tem dito por alguns réus. 

No entender do declarante 
Alberto Ricardo Mondlane, só 
hoje, com a mediatização do 
caso das dívidas não declaradas, 
percebe que muitos aspectos 
sobre a Proindicus vinham ao 
Comando Conjunto apenas para 

a legitimação e formalização. 

Empresas das dívidas 
não eram auditadas 

Aquando da tomada de pos-
se de Adriano Maleiane como 
ministro da Economia e finanças, 
em 2015, a garantia e a dívida 
da empresa EMATUM S.A. eram 
as únicas que constavam dos 
registos na Direcção Nacional do 
Tesouro. 

Maleiane procurou saber 
sobre os motivos do não registo 
das dívidas e garantias das outras 
duas empresas, a Proindicus e a 
MAM. Em resposta, Gregório Leão 
José e António Carlos do Rosário, 
antigo director-geral dos Servi-
ços de Informação e Segurança 
do Estado e antigo Presidente do 
Conselho de Administração das 3 
empresas, respectivamente, dis-
seram que o assunto era secreto 
e de segurança do Estado. Por 
consequência, não havia possi-
bilidade de, através do Ministério 
da Economia e Finanças, fazer 
auditoria às empresas envolvidas 
no calote ou apurar informações 
sobre a aplicação dos fundos re-
ferentes ao endividamento.

Guebuza diz ter autorizado 
criação das empresas das 

dívidas não declaradas

O antigo Presidente da Repú-
blica de Moçambique, Armando 
Emílio Guebuza, também ouvido 
no Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, disse que autorizou a 
criação das empresas Proindicus, 
Ematum e MAM, as três principais 
empresas do caso das dívidas não 
declaradas.

Armando Guebuza fez este 
pronunciamento em resposta 
a uma solicitação do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, 
através do Juiz da causa, Efigénio 
José Baptista, do representante 
do ministério Público, Ana Shei-
la Marengula e da Ordem dos 
Advogados de Moçambique, em 
relação às "genesis" da criação 
das três empresas, motivos do 

seu fracasso e os termos de 
financiamento.

Para se pedir o empréstimo de 
dois mil milhões de dólares norte-
-americanos que seriam usados 
nos projectos de pesca e de pro-
tecção da costa de Moçambique, 
Armando Emílio Guebuza diz ter 
delegado responsabilidades ao 
Comando Operativo, um órgão 
que integra os ministros da Defesa 
Nacional, do Interior e o Director 
Geral SISE. 

No Tribunal, Guebuza justifi-
cou a importância dos projectos 
de pesca e protecção da costa. 
“O País enfrentava ameaças que 
punham em causa a soberania 
dos Moçambicanos sobre seu 
território. Através das Forças de 
Defesa e Segurança, estudou-se 
e concluiu-se que, por um lado, 
havia muitos imigrantes ao longo 
das fronteiras no Norte do País 
que entravam ilegalmente e em 
grande número. Por outro lado, 
tínhamos conhecimento de que 
havia traficantes de droga naquela 
zona do País, assim como sabía-
mos da chegada de drogas pela via 
marítima por meio da costa Mo-
çambicana. Na mesma ocasião, 
tínhamos situações de ataques 
de piratas, de tal maneira que, 
vindo do Norte até Inhambane, ao 
longo da costa, capturaram navios 
de pesca com seus tripulantes 
que incluíam moçambicanos e 
estrangeiros. Simultaneamente, 
haviam ataques da Renamo em 
Raphale e Murrupula, em Nam-
pula. Na zona centro, atacaram 
alguns dos nossos quarteis e 
assassinaram nossos soldados”, 
justificou o ex-presidente.

Armando Emílio Guebuza

Parte dos barcos comprados com dinheiro das dívidas

Continuação da 
edição de Janeiro
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