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Saúde materna em Chinde

Mulheres grávidas morrem
por falta de bloco operatório
A falta de um bloco operatório no Centro de Saúde de
Chinde, na província da Zambézia, provocou a morte de sete
pessoas, entre mulheres grávidas e crianças recém-nascidas,
quando o Serviço Distrital de
Saúde, Mulher e Acção Social
(SDSMAS) tentava evacuá-las
para hospitais de referência
mais próximos.
A tentativa de salvar as
sete vidas fracassou porque,
para chegar a um hospital mais
próximo e com bloco operatório,
nomeadamente Morrumbala
ou Quelimane, na Zambézia, ou
Marromeu, em Sofala, as grávidas levam cerca de três horas.
A caminhada é longa, por isso,
parte das mulheres não resiste
às contracções de parto e perde
a vida.
Segundo o médico-chefe
distrital, Marcos Tesoura, sem
bloco operatório, quando uma
mulher entra em trabalho de
parto com gravidez considerada
complicada, o Centro de Saúde
sente-se impotente para salvar
a vida da mãe e do bebé. Diz
a fonte que a alternativa, que
também “não tem sido fácil”, é
a evacuação da mulher grávida
para o hospital mais próximo.
Marcos Tesoura lamenta a

Parturientes chegam a levar três horas a caminho do hospital mais próximo

escassez de fundos para fazer
face aos custos elevados para
o processo de evacuação de
pacientes em casos de urgência.
A fonte afirma que o SDSMAS
gasta em média 30 mil meticais
em despesas de combustível e
lubrificantes usados em barcos
de transporte por emergência.
Na óptica daquele profissional de saúde, os custos são

“exorbitantes” e poderiam ser
minimizados com a instalação
de um bloco operatório no centro
de saúde local.
O administrador do distrito
de Chinde, Vidal Bila, diz ser dolorosa a perda de vida por falta
de bloco operatório para realizar
“uma simples cesariana”, tendo
revelado que ficou psicologicamente abalado quando, na sua

primeira semana de trabalho,
assistiu à morte de uma mãe
e suas duas crianças gêmeas,
devido a complicações de parto.
“Esta situação marcou-me
bastante, pois se tivéssemos
uma sala de operações teríamos conseguido salvar a vida
daquelas pessoas”, contou o
administrador.
Perante esta realidade, o

Previna-se do
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governo do distrito identificou
um compartimento no Centro
de Saúde da vila-sede distrital
e perspectiva, à curto prazo,
requalificá-lo para servir de sala
de operações, enquanto aguarda
o financiamento do projecto que
prevê a construção e apetrechamento de um bloco operatório
em Chinde.
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SUSTENTA melhora produção
agrícola em Maganja da Costa
Texto: Ernesto Sumine

Os três tractores entregues, no âmbito do programa
SUSTENTA, aos produtores
do regadio de Munda-Munda
no posto administrativo de
Baixo Licungo-Nante, já estão
a potencializar a produção
da cultura do arroz a nível do
distrito da Maganja da Costa,
na província da Zambézia.

Desde a entrega dos tractores em 2021, o efectivo
de trabalhadores dentro do
regadio aumentou e os agricultores de Munda-Munda
elevaram a quantidade assim
como a qualidade de culturas
que, há anos, vinham sendo
produzidas, nomeadamente
o arroz, feijões, milho e batata
reno.
Geni Feijão, agricultor

que ganhou um dos tractores, entende que o projecto do SUSTENTA apareceu
num momento certo, em
que as comunidades rurais
precisavam, com urgência,
de melhorar as suas condições socioeconómicas e tal
melhoria podia ser atingida
com a prática da agricultura.
O beneficiário desafia-se a multiplicar os seus

transporte e serviços financeiros. Nas duas províncias,
vai aumentar a procura de
produtos alimentícios, abrindo
oportunidades de negócios
também para a população
nativa”, disse Nyusi.
O Embaixador da União Europeia (UE) em Moçambique,
António Gaspar, que também
falava no acto do lançamento
do projecto, explicou que o
“Promove Transporte” é um
programa financiado pela UE
ao governo de Moçambique
e visa promover o desenvolvimento económico e social
no País, sendo que a sua
implementação será feita
nas províncias de Nampula
e Zambézia num período de
quatro anos.
Segundo o governador de
Nampula, Manuel Rodrigues,
a província possui um total de
seis mil e 363 quilómetros de
estradas e, destes, dois mil e
292 são “estradas não classificadas”, que não constam
da lista do sistema nacional

de classificação de estradas,
enquanto isso, mais de três
mil quilómetros são “estradas
vicinais”, que ligam povoações
vizinhas. “Por isso, o Governo
de Nampula vê o “Promove
Transporte” como mais um
passo para motivar o desenvolvimento rural.
A província tem enormes
potencialidades económicas
de produção agrícola, assim
como tem recursos minerais.
O turismo é também uma
área que dispões de muito
por explorar. Projectos de vias
de acesso podem alavançar
todas as potencialidades de
Nampula”, destacou Manuel
Rodrigues.
Localizada no nordeste de
Moçambique, a província de
Nampula faz fronteira a Norte,
através do rio Lúrio, com as
províncias de Cabo Delgado
e Niassa. A Sudoeste está
separada pelo rio Ligonha da
Zambézia, encontrando-se,
a Este, com o Oceano Índico.

campos de cultivo e, para as
próximas campanhas agrícolas, espera obter mais lucro
com as culturas que produz.
‘‘Na campanha 20202021, colhi seis toneladas de
feijão manteiga em 24 hectares. Também produzi uma
quantidade de arroz avaliada
em 15 toneladas. Foi tanto arroz que tive de aumentar para
75 o número de trabalhadores

que eu precisava para o período de sacha”, disse Feijão.
Outro beneficiário do projecto SUSTENTA é Ernesto
Namaia, gestor de dois tractores que prestam serviços aos
camponeses locais ao longo
no regadio de Munda-Munda.
Para Namaia, as condições
de vida dos produtores de
Munda-Munda estão a melhorar bastante.

Projectados mil e 500 empregos
em Nampula e Zambézia
Texto: Bernardo Cussumanga

O Presidente da República,
Filipe Nyusi, lançou recentemente no distrito de Angoche
na província de Nampula, o
programa de desenvolvimento rural em Moçambique
denominado “Promove Transporte”, orçado em mais de
124 milhões de euros, que irá
empregar cerca de mil e 500
pessoas.
Segundo Filipe Nyusi, que
discursava no lançamento do
projecto, das mil e 500 pessoas que vão ganhar emprego,
30 porcento serão trabalhadores não especializados,
para assim garantir que haja
maior inclusão de nativos, e
20 porcento serão mulheres,
como forma de promover a
equidade de género.
“Com esta iniciativa, espera-se que mais pessoas
tenham acesso a serviços
básicos, nomeadamente, a
agricultura, saúde, educação,
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Gaza recebe novo
material hospitalar
Os Serviços Provinciais
de Saúde em Gaza receberam
da Associação Moçambicana
para o Desenvolvimento da
Família (AMODEFA) um conjunto de material hospitalar
constituído por cinco armários, oito biombos e 11 camas,
com objectivo de melhorar as
condições de atendimento
aos pacientes.
De acordo com o médico-chefe provincial de
Gaza, Sérgio João, o material
será entregue a hospitais
de distritos mais carenciados, nomeadamente, Guijá,
Chókwè, Mandlakazi, Xai-Xai
e Limpopo, que concentram
cerca de 70 a 80 porcento
da população, além de estes
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possuírem as maiores unidades sanitárias da província.
A Coordenadora da AMODEFA em Gaza, Nália Chambal, referiu que o gesto da
sua organização é realizado
no âmbito da responsabilidade social, cujo objectivo é
apoiar as comunidades mais
necessitadas.
Segundo Nália Chambal,
a entrega do material representa um ganho pelo facto
de poder beneficiar muitas
pessoas.
Sabe-se que iniciativas
similares estão também a ser
realizadas em várias províncias, tais como Cabo Delegado, Zambézia e Nampula.

e Amílcar Luís .
Redacção Cabo Delgado: Augusto Suade, Chale Adamo,
Estevão Maumo, Júlio Aspirante, Marieta Nalyambipano,
Mário Saide, Sadique Abudo, Tage Amade.
Redacção Tete: Daniel Gassanimoto, Dulce Laiton, Nelito
Fulucane e Norive Chaphata.
Redacção Niassa: Agostinho Pedro, Benedito Mutoropa,
Bernardo Cussumanga, Manuel David, Senito Michael e
Teresa Tadeu.
Edição Gráfica: Auscêncio Machavane, Chahide Filipe
e João Manassés.
Revisão: Benedito Cumbane
Impressão: SN - NOTÍCIAS | Tiragem: 2500 exemplares

Janeiro de 2022

O Campo

3

ACTUALIDADE RURAL

ICS reforça compromisso
com migração digital
Texto: António Taimo
Foto: Hélio Munguambe

O Instituto de Comunicação Social (ICS) propôs-se
recentemente a adequar o
equipamento institucional da
área televisiva e radiofónica ao
contexto da migração digital,
com objectivo de continuar
a melhorar a qualidade dos
conteúdos informativos que
a instituição vem produzindo.
Falando aquando da visita de trabalho efectuada à
delegação provincial do ICS
de Inhambane, em finais de
2021, a directora-geral, Fárida
Abdula, disse que adequar os
equipamentos da Instituição
às exigências tecnológicas da
actualidade é um dos desafios
do ICS.

‘‘Achamos que os meios
que usamos neste momento,
no sector de vídeo, precisam
de actualização. Estamos
também a trabalhar na criação do nosso “website” para
a divulgação da informação
produzida pelo ICS, o que significa que a nossa produção
tem de entrar nos canais das
tecnologias para responder
aos desafios da actualidade”,
explicou a directora.
A actualização, segundo a
interlocutora, vai também considerar a área de formação e
capacitação dos profissionais
do ICS para que consigam manusear os novos equipamentos enquadrados no plano de
migração digital, uma vez que o
domínio técnico é fundamental
para o pleno funcionamento
das actividades.

Fárida Abdula, directora-geral do ICS.

Outro desafio do ICS, de
acordo com a directora-geral,
é a capacitação dos técnicos
para que saibam trabalhar
com os actuais programas de

edição com vista a melhorar
os conteúdos publicados pela
Instituição.
‘‘É importante que haja melhoria nas actividades desen-

volvidas pelo ICS, não só aqui
na província de Inhambane.
A província pode começar a
pensar em realizar actividades
ligadas à comunicação para
o desenvolvimento, que é a
nossa bandeira e que se circunscreve em Informar, Educar
e Comunicar’’, acrescentou a
directora.
Fárida Abdula terminou
apelando aos profissionais
das rádios comunitárias do
ICS em Inhambane a melhorar
a produção e publicação dos
seus conteúdos, tendo salientado que, mais do que dar
informação, os profissionais
do ICS precisam de cumprir
requisitos como a identificação da estação radiofónica e o
ajuste entre a música à cultura
moçambicana.

Em Chimoio

Dezenas de funcionários
aprendem grafia braille
Texto: João Colaço

Pelo menos vinte funcionários da Função Pública
em Chimoio, na província de
Manica, participaram duma
palestra sobre a importância
da grafia braille, no âmbito da
celebração do Dia Mundial do
Braille ocorrida a quatro de
Janeiro do ano em curso.
O braille é o alfabeto que
pessoas portadoras de defi-

Grafia braille

ciência visual usam para ler,
escrever e calcular.
Desde quatro de Janeiro
do presente ano, a Associação
dos Cegos e Amblíopes de
Moçambique (ACAMO) está
a realizar palestras com o objectivo de promover e proteger
os direitos e as liberdades
fundamentais da pessoa com
deficiência visual.
Falando durante a cerimónia do Dia Mundial do Braille,
o presidente da ACAMO, Do-

mingos Neves, reconheceu
o contributo que o governo
está a dar para a inserção
social das pessoas com deficiência em Moçambique.
“Enaltecemos o empenho
do Governo moçambicano
na busca de soluções para
o bem-estar desta camada
social. Só assim é que teremos
uma sociedade sã e justa,
participando no desenvolvimento económico que tanto
almejamos, pois, os cegos tem

uma palavra a dizer e uma contribuição a dar”, disse Neves.
Na mesma ocasião, o secretário da ACAMO em Manica,
Pita Redenção, afirmou que a
introdução do sistema de grafia Braille veio facilitar a vida da
pessoa com deficiência visual,
pois, permite-a ler, escrever e
calcular com facilidade.
“Com a introdução do sistema de ensino usando a grafia
Braille, a província e o País saem
a ganhar. No passado, era quase impensável alcançarmos
este nível de aprendizagem,
tendo em conta os custos
dos materiais que o processo
de ensino por Braille ostenta.
Hoje estamos todos felizes e
de parabéns”, disse Redenção.
Mateus Zumbulane, chefe
do Departamento de Administração e Recursos Humanos
no Gabinete do Secretário de
Estado de Manica, destacou
a necessidade da inclusão da
pessoa vivendo com deficiência visual em vários domínios,

olhando para o nível do conhecimento adquirido através
do sistema de grafia Braille.
“Não há razão ou argumentos para discriminar a pessoa
afectada pela cegueira pois
esta é igual a qualquer pessoa.
O importante é prestar o apoio
devido, para que, como qualquer outra, as pessoas portadoras de deficiência possam
contribuir com o seu saber para
o bem-estar da sociedade”,
apelou Zumbulane.
A fonte acrescentou que há
muitos exemplos de pessoas
desta natureza que fizeram e
continuam a fazer um trabalho
notável, como o é o Doutor
Mussa Rodrigues, da Zambézia, Castigo Raúl, de Manica,
e Isaú Meneses, de Sofala.
Este ano, o Dia Mundial
do Braille foi comemorado
sob lema “Braille liderando a
promoção, a inclusão e acessibilidade das pessoas com
deficiência visual”.
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SABER NÃO OCUPA LUGAR
COMO PLANTAR EUCALIPTO
O género Eucalyptus é originário da Austrália, Tasmânia e outras ilhas da Oceânia. O eucalipto adapta-se praticamente a todas as condições
climáticas e cresce em qualquer lugar onde a temperatura não cai abaixo de menos 12 Graus Celsius.

1. SEMENTES

Refrigere
o pacote de
sementes de
eucalipto na
geleira por
dois meses.
Essa técnica
é chamada de
estratificação
e ajudará a tirar as sementes do estado de dormência, estimulando-as à germinação. A
estratificação simula o período de dormência natural que acontece durante o Inverno, de modo que as sementes despertem
e germinem depois de removidas da geladeira.

2. ESTACAS
G e ra l mente, as árvores de eucalipto crescem rápido
demais e não
toleram ser
transplantadas, daí que
se desaconselha cultivá-las em vasos
porque o desenvolvimento das raízes fica prejudicado. Apesar
de a planta crescer bem a partir de sementes, o eucalipto pode
ser cultivado a partir de estacas. Para tal, pegue um pedaço
de cerca de 10 centímetros e plante-o num vaso com solo de
jardinagem. Mantenha o substrato húmido e espalhe água do
galho com frequência. Coloque o vaso em uma área morna
e que receba luz solar. Agora é só aguardar a planta crescer.

3. PREPARAÇÃO DO SOLO
O eucalipto não é
muito exige n te n o
preparo do
solo. A recomendação actual
é a subsolagem, com
p ro f u n d i dade entre
40 e 60 centímetros. Alguns implementos fazem a subsolagem
com aplicação de adubo fosfatado (fosfato reactivo), sendo
essa a melhor opção.

4. ESPAÇAMENTO

P ro c u re
t ra n s p l a n t a r
as mudas no
Verão, pois a
partir desse
momento elas
já estarão fortes o suficiente
para a fixação.
Além disso, as
temperaturas mais quentes nessa época do ano também são
ideais para mover o eucalipto para o ambiente externo. Trabalhe
o solo até uma profundidade de 30 centímetros usando a mão
ou um arado. Espalhe vários centímetros de adubo curtido sobre
a área e utilize o arado para trabalhar a terra. O espaçamento
padrão é 3,0 x 2,0 metros em regiões sem falta de água (até 60
dias de seca). Para regiões com período de seca acima de 60 dias,
utilize o espaçamento de 3,0 x 2,5 metros ou 3,0 x 3,0 metros.

5. CUIDADOS DO SOLO
Aplique uma
camada de cobertura morta
(estrume de
ca n te i ro ) a o
solo. Isso ajudará a controlar
a temperatura
do solo, a proteger a árvore do
frio, eliminar as
ervas daninhas e manter o solo húmido. A cobertura ideal para o
eucalipto é de matéria orgânica espessa e volumosa. Mantenha o
solo húmido. O eucalipto até tolera alguma seca, mas ele prospera
bem em solo húmido. Sendo assim, durante os períodos de seca,
procure regar as árvores uma vez por semana.

BENEFÍCIOS DO EUCALIPTO PARA A SAÚDE
✓✓ O Eucalipto é uma planta medicinal bastante utilizada no combate de
diversas doenças respiratórias, devido às suas propriedades expectorantes, e pode ser tomada em forma de chá, óleo essencial ou em
vapores para inalação.
✓✓ Os produtos à base do eucalipto são indicados para problemas respiratórios, reduzindo o muco, inchaço e a inflamação, além de aliviar
dores musculares, reumatismo e dores de cabeça.
✓✓ Suas propriedades são reconhecidas de tal maneira que boa parte
dos remédios comerciais para combater resfriados e preparações
para alívio das dores têm essa planta como um dos ingredientes.
✓✓ Há muitas maneiras de aproveitar as propriedades medicinais citadas acima. Por exemplo: infusões para alívio da gripe, gargarejo com
acção anti-bactericida para gargantas inflamadas e limpeza bucal.
O eucalipto pode ainda ser usado como pomada de massagem para
uso directo em aplicação no tórax.

Janeiro de 2022

O Campo

5

ACTUALIDADE RURAL

Magude projecta colocar duas
mil crianças na escola

Texto: Filipe Siueia
Foto: Avelino Nhancuma

Pelo menos duas mil crianças de Magude, na província de
Maputo, poderão frequentar a
primeira classe no ano lectivo
de 2022, mas, devido a más
condições de vias de acesso,
poderão enfrentar dificuldades
para chegar à escola.

As projecções foram feitas
em Outubro do ano passado
por Adélia Mussicane, directora
distrital da Educação, Juventude
e Tecnologia de Magude.
O ano de 2022 iniciou com
novos desafios para o sistema
nacional de educação. Em Magude, vai ser introduzido o nível
de sexta classe nas 26 escolas
que anteriormente leccionavam
até quinta classe.

Ao terminarem a quinta classe, os meninos de Magude tinham
o hábito de deixar a escola e
dedicar-se à agricultura e pastorícia. Adélia Mussicane entende
que a introdução da sexta classe
vai reduzir as distâncias percorridas pelos alunos que concluíam a
quinta classe, assim como poderá
diminuir o nível de desistência
escolar e falta de vagas nas escolas próximas às residências
dos petizes.
De acordo com a directora,
em 2022, o distrito vai reduzir o
número de turmas que estudam
ao ar livre, com a entrada em funcionamento de nove salas de aula
e dois blocos administrativos, a
serem financiados pelo Estado,
empresa de petróleo Sasol e pela
Açucareira de Xinavane.
“Com apoio do sector privado,
estão também em construção
duas salas de aula em Mahlacule
e Mapulanguene. No posto administrativo de Motasse, foram
construídas três salas de aula e
um bloco administrativo, faltando
o seu apetrechamento”, conta a
directora.
Adélia Mussicane adiantou

que o posto administrativo de
Motasse vai-se beneficiar de
uma escola construída com
fundos obtidos através da Gala
Beneficente promovida pela Televisão de Moçambique.
“As novas instalações a serem inauguradas pela esposa do
Presidente da República incluem
casas-de-banho, bloco administrativo, sistema de abastecimento de água e electrificação
de salas e outros compartimentos”, disse a fonte antes de
adicionar que, para além de infra-estruturas escolares, o posto
administrativo de Motasse acaba
de receber um reservatório de
água construído com fundos do
Instituto Nacional de Gestão de
Riscos e Redução de Desastres.
O reservatório está a ser
usado para o abeberamento de
gado, produção agrícola e consumo humano.
A Direcção Distrital de Educação de Magude está a recorrer à rádio comunitária local
para transmitir programas de
combate contra a pandemia da
COVID-19, que obrigou a educação a adaptar-se a uma nova

forma de leccionação de aulas.
Magude conta actualmente
com 61 estabelecimentos de
ensino, mas, segundo o chefe do
posto administrativo de Motasse,
o acesso à escola no distrito está
a ser condicionado pelo estado
precário das vias de acesso que
ligam as comunidades locais. “Na
época chuvosa, algumas zonas
ficam completamente isoladas”,
informou a fonte.
Sabe-se que a Administração
Nacional de Estradas pretende
fazer intervenções para melhorar
a via de acesso entre Magude-Sede ao posto de Motasse.

lhoradas com vista a aumentar
a quantidade e qualidade das
culturas.
‘‘Nossos camponeses já
estão a conseguir mudar a sua
mentalidade em relação ao uso
de adubos e às técnicas por nós
ensinadas. A prova disso é que

já temos feijão manteiga em
quantidade aqui mesmo no posto
administrativo de Baixo Licungo-Nante’’, contou Catalanga.
Para facilitar o processo de
produção agrícola, a Agência de
Cooperação Internacional do Ja-

pão (JICA) ofereceu uma descascadora à Associação de Regantes
do Regadio de Munda-Munda.
Enquanto isso, os regantes
do Intabo também receberam
uma descascadora, oferecida pela
Agência do Zambeze.

Adélia Mussicane

Duplicada produção de arroz
em Maganja da Costa
Texto e fotos: Ernesto Sumine

A produção de arroz no distrito de Maganja da Costa, na
província da Zambézia, passou
de três para seis toneladas por
hectare, após a reabilitação dos
regadios de Munda-Munda e
Intabo, feita em finais de 2020.
O projecto de reabilitação dos
dois regadios consistiu na retirada
de solos que se arrastaram com
as chuvas até locais onde bloqueavam a circulação normal de
água dentro do sistema.
O chefe do posto administrativo de Baixo Licungo-Nante,
Pedro Catangala, diz que a reabilitação dos regadios Munda-Munda e Intabo vai fomentar
o desenvolvimento da província
assim como vai contribuir para a
eliminação da fome nas comunidades rurais da Zambézia.
‘‘Agora, há pessoas que têm

uma tonelada de arroz e duas de
milho dentro de casa. Isso significa que o trabalho para termos
“fome zero” está a tornar-se
uma realidade. Nos últimos dias,
algumas pessoas têm saído de
Maganja da Costa para vir comprar milho produzido no regadio,
enquanto, no passado, só podiam
comprar milho na Maganja’’, disse
Pedro Catangala adicionando que,
além de arroz, os agricultores dos
regadios estão a cultivar várias
culturas, como milho, feijões,
mandioca e batata reno.
Muitos produtores estão a
usufruir dos sistemas de regadio.
Só o de Munda-Munda tem 750
membros inscritos, formados em
pequenas associações divididas
por hectares.
Graças ao trabalho dos extensionistas, os produtores internos, que antes empregavam
técnicas de produção precárias,
passaram a utilizar técnicas me-

Agricultores estão a melhorar a produção devido aos sistemas de regadio
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HIV/SIDA

HIV/SIDA afecta milhares
de jovens em Boane
Texto: Guilherme Chaúque
Fotos: Benedito Cumbane

O Serviço Distrital da Saúde, Mulher, Criança e Acção
Social (SDSMAS), na província
de Maputo, indica que 19 mil e
160habitantesdeBoanevivem
com HIV/SIDA, sendo 18 mil e
108 adultos e mil e 61 crianças.
Dados indicam que há
registo anual de dois mil e
500 casos positivos, na sua
maioria jovens dos 15 aos
25 anos de idade, facto que
está a preocupar as autoridades da Saúde a nível local.
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA)
continua grande preocupação no mundo, sendo uma
das doenças que acentuam
as taxas de mortalidade, sobretudo em África, devido a
uma série de factores como
crenças sociais e falta de
educação sexual e reprodutiva.
Segundo dados do Conselho Nacional do Combate
ao Sida (CNCS), mais de dois

milhões de moçambicanos
estão infectados pelo HIV,
o vírus causador da SIDA.
A médica-chefe distrital
afecta ao SDSMAS de Boane, Olívia Chissaque, refere
que a maior taxa de infecção
está em rapazes porque estes costumam ter múltiplas
parceiras e relações sexuais
sem preservativo, o que lhes
aumenta o risco de infecção.
“Falamos com os jovens para
pautarem pelo uso do pre-

servativo e reduzir o número
de parceiros sexuais, para
reduzirem o consumo de álcool
e não usar drogas injectáveis”, disse Olívia Chissaque.
A médica chefe do SDSMAS
está preocupada com o nível
de abandono ao Tratamento
Anti-retroviral (TARV) em
Boane. “Os jovens, quando se
fazem aos exames e testam
positivo, não acreditam por
acharem que estão bem e,
após descobrirem o seu es-

tado serológico, não voltam
mais. As igrejas são um outro

Olívia Chissaque

problema. Algumas ensinam
que o HIV/SIDA não se cura
com medicamentos, mas
sim com oração, e os crentes
passam a acreditar neste tipo
de discurso e param de tomar
os medicamentos”, contou
Olívia Chissaque apelando
para que os pacientes que já
ficaram internados sejam activistas e passem o testemunho da necessidade de aderir
ao tratamento no hospital.
Para as pessoas vivendo
nas zonas recônditas em
Boane, a médica-chefe referiu que a sua instituição expandiu o TARV para todos os
centros de saúde do distrito,
o que está a reduzir a distância percorrida pelos pacientes em busca dos serviços.
Olívia Chissaque conta que
um dos constrangimentos no
combate ao HIV/SIDA em Boane tem sido o não acatamento
das mensagens de prevenção
difundidas nas palestras e o
estigma que tem contribuído
para que muitas pessoas
não adiram ao tratamento.

Isaura Nyusi promete apoio
para crianças com HIV/SIDA
A esposa do Presidente da
República, Isaura Nyusi, prometeu, em finais de 2021, dar
todo o apoio necessário para
mitigar o impacto negativo
do HIV/SIDA nas crianças da
Macia, no distrito de Bilene,
província de Gaza, no âmbito
das comemorações do dia
Mundial de Luta contra o SIDA.
A Primeira-dama escalou o
Centro Social Integrado da Macia, onde para além de interagir
e confraternizar com as crianças, ofereceu brindes, material
escolar, géneros alimentícios e
carrinhas de rodas a crianças
com necessidades especiais.
Segundo Isaura Nyusi, a
prevenção continua a ser
o caminho mais acertado

para que se tenha uma sociedade livre de HIV/SIDA.
“É importante apostar na
prevenção, para que as crianças, adolescentes e jovens
possam ter a oportunidade de
contribuir com o seu saber para
o desenvolvimento de Moçambique”, disse Isaura Nyusi.
A esposa do Presidente
avança que é necessário acabar com casos de desigualdade
e estigma “porque, ao acabarmos com as desigualdades,
estaremos a dar passos significativos para acabar com
a SIDA. Para tal, precisamos
de ser ousados para vencer
não só esta doença, mas
também a COVID-19”, contou.
A Primeira-dama referiu
ainda que é necessário garantir

que as crianças expostas ao
HIV sejam diagnosticadas e
iniciem o tratamento anti-retroviral o mais rápido possível
para se manterem saudáveis.
A vice-embaixadora dos
Estados Unidos da América
em Moçambique, Abigail Dressel, entende ser importante
comemorar os avanços na
área da saúde nos últimos 20
anos, considerando o facto
de que mais de 1,6 milhões
de moçambicanos receberam
medicação anti-retroviral e
todos os que testam positivo já podem imediatamente iniciar o tratamento.
Abigail Dressel afirma que
há ainda muito trabalho por
fazer porque quase 40 porcento das crianças que vivem

com HIV não estão a receber
tratamento anti-retroviral e
mais de 13 porcento das mães
seropositivas transmitem
a doença durante o parto.
Refira-se que o Centro
Social Integrado da Macia é
uma instituição de caris social que oferece oportunidades de educação e formação
em diversas áreas, sendo de
destacar a serralharia, panificação, costura e informática.
No âmbito da celebração
do Dia Mundial de Luta contra
SIDA, Isaura Nyusi visitou o
Centro de Saúde da Macia, onde
escalou os Serviços de Amigos
dos Adolescentes e Jovens
(SAAJ), que dá orientação aos
jovens e adolescentes, através
de informação correcta sobre

a saúde sexual e reprodutiva,
aconselhando e dando informação, através de técnicos
especializados na prevenção
do HIV e planeamento familiar.
A esposa do Presidente da
República visitou igualmente
os serviços de maternidade
do Centro da Macia e viu que
as mulheres grávidas têm
oportunidade de receber os
cuidados que as permitem ter
partos seguros e a atenção
adequada para os seus bebés.
Isaura Nyusi teve também
oportunidade de visitar os
serviços de rastreio e despiste do cancro do colo do
útero onde todas as mulheres
podem ser examinadas e receber tratamento necessário.
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Regadio de Macassane: uma esperança para produtores de Matutuíne
Dificuldades financeiras
impedem aproveitamento
máximo do regadio

Produtores usam o regadio para cultivar arroz
Texto: Alberto Zandamela
Fotos: Berto Chongo

Os agricultores do posto
administrativo de Salamanga, no distrito de Matutuíne,
província de Maputo, estão
animados com a reabilitação
do regadio de Macassane que,
no seu curso, dispõe de pelo
menos 80 hectares usados
na produção agrícola, mas
dificuldades financeiras ainda
impedem o aproveitamento
máximo do regadio.
A produção e produtividade no distrito de Matutuíne começou a atingir níveis
apreciáveis, após reabilitação,
em 2020, daquele regadio. O
chefe de Repartição de Agricultura e Pesca do Serviço
Distrital das Actividades Eco-

Ananias Rungo

nómicas (SDAE) local, Ananias
Rungo, conta que o projecto
de reabilitação e expansão
do Regadio de Macassane
inclui três componentes fundamentais, nomeadamente,
a reabilitação e expansão do
regadio, a instalação de uma
linha de transmissão e posto
de transformação (PT), assim
como a instalação da estação
de bombagem.
De acordo com Rungo, uma
parte do regadio já foi concluída e a mesma será dividida
em duas zonas com área de
produção de 40 hectares.
Cada área de produção conta
com um sistema de captação
e de condução e distribuição
de água. O regadio conta também com um sistema de drenagem superficial e estradas
de acesso a zonas interiores.
Com a construção e reabilitação deste projecto iniciado
em 2020, pretende-se aumentar a produtividade e gestão sustentável dos recursos
hídricos do sector agrícola na
província de Maputo.
“O projecto é co-financiamento pela Agência Andaluza
de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
(AACID) e pelo Conselho
Executivo Provincial de Maputo (DPAP). O nosso próximo passo será a formação

dos produtores em matérias
relacionadas com a gestão
e maneio do regadio”, disse
Ananias Rungo antes de contar que o sistema de irrigação
usado no regadio de Macassane é baseado numa técnica
que permite regular a água de
acordo com as necessidades
hídricas da cultura, o que minimiza os impactos negativos
do clima sobre o rendimento
dos agricultores que usam o
regadio.
Devido ao impacto indirecto do Regadio, outras
actividades socioeconómicas estão a ser executadas
no distrito de Matutuíne, tal
como é a produção de viveiros.
O presidente da União
Agrária de Matutuíne (MAAMATI), António Mabica, conta
que o regadio veio fortificar
a produtividade agrícola no
distrito. “A terra é transformada pela irrigação. O clima é
perfeito aqui no distrito para o
cultivo de uma diversidade de
culturas”, diz Mabica, segundo
o qual , com o regadio, está-se a verificar importantes
alterações nas técnicas de
produção, mas, persistem
dificuldades na comercialização das culturas produzidas,
devido ao deficiente estado
das vias de acesso, principalmente na região de Catuane.

A debilidade de infra-estruturas locais, principalmente os mercados, e irregularidades na previsão e fixação
dos preços dos produtos
estão também a prejudicar a
produção agrícola no distrito
e a descapitalizar o regadio de
Macassane.
“O nosso desafio, neste
momento, é a ligação dos
produtores aos mercados de
insumos e de venda de produção, o acesso aos serviços
complementares à produção,
nomeadamente insumos,
apoio técnico, apoio na comercialização, fornecimento
de informação sobre os mercados, acesso ao crédito e
serviços de mecanização”,
indicou Mabica.
Para o presidente da MAAMATI, o investimento realizado para a construção e
reabilitação do regadio devia
ter sido acompanhado por
investimentos em pacotes tecnológicos, tais como
equipamentos, sementes e
químicos. Devia também ter
sido feita investigação, extensão técnica e gestão que
permitissem a rentabilização
e aumentassem a eficácia dos
investimentos feitos ao longo
do regadio.
António Mabica é ainda
mais crítico. Considera que as

acções para a formação dos
produtores sobre aspectos
ligados a produção no regadio
deviam ser fortalecidas por
forma a não condicionar os
resultados de produção e da
conservação da infra-estrutura. “O facto de a produção
não obedecer aos padrões
da procura coloca um desafio
aos produtores e aos serviços
de extensão”, adicionou Mabica, segundo o qual tanto a
construção do regadio como
os serviços prestados assim
como o fornecimento de factores de produção a preços
subsidiados, nomeadamente,
sementes, fertilizantes e aluguer de máquinas, sustentam
o funcionamento do regadio
e a viabilidade da produção
agrícola local.
“A questão que se coloca é
saber como criar capacidades
de viabilização da produção
e dos rendimentos sem os
recursos injectados por estes
e outros projectos”, pergunta
Mabica.
O regadio é explorado
pela Associação dos Agricultores de Macassane, uma
organização criada em 1994
com cerca de 55 membros,
cinco dos quais são homens
que produzem arroz, milho,
batata-doce, mandioca, feijão
manteiga e hortícolas.

Apesar das limitações
e dificuldades com que se
debatem, os agricultores estão a aproveitar ao máximo
os benefícios do regadio de
Macassane. Para a campanha agrícola 2021/2022, os
produtores querem, de forma
geral, aumentar as suas áreas
de cultivo assim como pretendem aumentar a criação
de frangos e viveiros, o que
sugere uma possível intensificação e diversificação da
produção agrícola actual.
Parte dos desafios para
o funcionamento pleno do
regadio de Macassane inclui
o custo elevado de energia
eléctrica. Sobre este desafio,
a presidente da associação
dos produtores de Macassane, Cecília Chaluco, já tem
algumas soluções.
“As verdades devem ser
ditas. Nós vamos enfrentar
constrangimentos tais como
custo elevado de energia,
da assistência técnica e do
maneio dos equipamentos.
Porém, com o apoio do Serviço
Distrital de Actividades Económicas (SDAE), já iniciamos
um trabalho de formação em
duas áreas novas, nomeadamente, criação de frangos e
produção de viveiros em estufas. Estas actividades vão
poder compensar os custos
pagos para o funcionamento do regadio”, disse Cecília
Chaluco.
Os elevados custos de
produção estão a condicionar o aproveitamento

Cecília Chaluco

da formação dos seus filhos.
Reabilitação do regadio é
parte da aposta do Governo

Shelton Costa

da capacidade máxima das
áreas irrigáveis no regadio de
Macassane. Cecília Chaluco
lamenta que, por falta de
recursos financeiros, a sua
agremiação não consegue
integrar mais membros para
aderir ao trabalho agrícola,
pelo menos de forma remunerada. “A nossa associação
está de braços abertos para
receber mais pessoas interessadas em abraçar a agricultura. Temos terra e água
suficientes. Se mais homens e
mulheres se juntassem a nós,
íamos desenvolver a nossa
província e o País no geral”,
apelou Chaluco.
Impacto da reabilitação
do regadio na vida dos
camponeses
Aida Nduko, camponesa
de 59 anos de idade, membro
da associação de Macassane,
lembra o quão difícil era a vida
antes da reabilitação do regadio. Aida Nduko vive a sete
quilómetros do vale local e,
para ir à sua machamba cultivar, dependia da chuva. Na
altura, pequenos agricultores
como ela usavam um método
de irrigação rudimentar que
não fornecia água suficiente.
“Foram tempos muito difíceis para nós. Eu nem quero
lembrar”, disse a fonte antes
de avançar, “com o projecto
de reabilitação deste regadio, alargamos as áreas que

podíamos irrigar e, como
resultado disso, conseguimos
aumentar as nossas áreas
de produção. Todos os membros da associação estão a
beneficiar-se da reabilitação
do regadio. Eu, por exemplo,
trabalho hoje numa área de
cinco hectares, muito mais do
que estava habituada a cultivar. Com as receitas da produção, garanto a compra de
sementes e pesticidas, pago
a escola e garanto o pão de
cada dia para os meus quatro
filhos”, revelou a agricultora.
Graças às melhorias criadas pelo projecto nos sistemas de irrigação, os pequenos
agricultores locais esperam
cultivar milho e hortícolas em
terras irrigadas.
Antes dos investimentos
do projecto, a colecta de água
era defeituosa e não cobria
todas as necessidades dos

produtores, o que levou alguns
a abandonarem completamente a agricultura e migrarem para as cidades para tentar sobreviver do comércio.
Os produtores de Salamanga querem investir em
novas culturas, como arroz e
tomate.
“Quando se tem irrigação, tem-se controlo sobre
a água. Hoje, as camponesas
da nossa associação consideram o cultivo de arroz e do
tomate como seu novo futuro
dado às suas características
altamente comercializáveis”,
disse Carlota Novela, criadora
de frangos e membro da Associação Macassane. Com o
dinheiro que Carlota Novela
consegue na Associação,
construiu uma casa de tijolos,
comprou um televisor e fez
canalização de água para a sua
residência e paga as despesas

Aida Nduko

Carlota Novela

De acordo com o director
de Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE)
de Matutuíne, Shelton Costa,
o governo assumiu o desenvolvimento da irrigação como
uma das suas prioridades para
o crescimento da agricultura
e desenvolvimento rural no
distrito.
“Abraçamos este projecto
porque um dos nossos deveres é contribuir para a segurança alimentar e nutricional
e da renda dos produtores.
Queremos um sector agrário
próspero, competitivo e sustentável, capaz de oferecer
respostas aos desafios da
segurança alimentar e nutricional a nível da província e do
País em geral”, disse a fonte,
acrescentando que, para o
efeito, o governo adoptou a
Estratégia de Irrigação cuja
implementação está a ser
materializada com intervenções como as que foram feitas
e vão ser feitas no regadio de
Macassane.
Segundo avaliação de
Shelton Costa, o regadio é
reflexo da importância de
implementação de mecanismos agrícolas que permitam
produzir em quantidade e
qualidade, de forma eficiente
e com objectivos centrados na
segurança alimentar.
“De forma geral, acreditamos que, nos últimos tempos,
a actividade agrícola no nosso
distrito tem vindo a intensificar-se de forma sustentada
para responder ao complexo
desafio de produzir mais e
melhores alimentos, gerindo
os recursos de forma equilibrada e sustentada”, disse o
director.
Ainda segundo shelton
costa, a agricultura irrigada
precisa de infra-estruturas
mínimas para se desenvolver,
daí que o próximo passo é
organizar uma logística que
permita a produção, o armazenamento e o escoamento
das colheitas.
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CULTURA
Após paralisação por COVID-19

UP retoma Festival de Poesia
Texto: Silvino Baessa
Fotos: Fideliz Benjamim

A Universidade Pedagógica
(UP) organizou mais um festival de poesia, que teve lugar na
sede da instituição, na cidade de
Maputo, em Janeiro do ano em
curso, tendo sido caracterizado
por diferentes manifestações
artísticas, desde declamação
de poemas, exposição de livros
e apresentação de peças de
teatro.
Poesia, dança, humor e teatro fundiram-se para alegrar os
participantes que traziam suas
máscaras de protecção em virtude das medidas de precaução
contra a COVID-19, doença que
contribuiu para a não realização
da sexta edição do Festival, que
tinha sido prevista para 2021.
O Festival de Poesia da UP
é uma iniciativa do Núcleo dos
Estudantes da Faculdade de
Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes (NEFCLCA) e
tem por finalidade promover o
gosto pela literatura e poesia,
em particular. O evento tem
sempre o lema ‘‘Liberte a Poesia’’
e, este ano, reuniu adolescentes,
jovens e adultos movidos por
pelo propósito de desfrutar da
poesia e comemorar o trabalho
de jovens escritores emergentes no cenário literário nacional,
além de se ter homenageado
autores e poetas moçambicanos
como José Craveirinha e Paulina
Chiziane.
‘‘Esta edição corresponde
ao ano de 2021, que não aconteceu devido à suspensão das
actividades e a falta de apoio
financeiro, mas haverá também
a sétima edição referente a 2022
ainda este ano’’, disse o coordenador do evento e presidente do
NEFCLCA, Andrice Covane, tendo
acrescentado que os preparativos para o sexto festival decorreram à distância em respeito às
medidas de prevenção em vigor
no contexto da pandemia.

Covane destacou a relevância de haver iniciativas daquele
tipo, para o desenvolvimento da
literatura e estímulo do gosto
pela leitura e escrita por parte
da juventude em Moçambique.
Segundo a fonte, as iniciativas
ajudam a manter proximidade
entre os novos escritores e os
que já têm uma carreira sólida.
‘‘Embora seja uma iniciativa
interna daqui da Faculdade, o
Festival de Poesia é um evento
inclusivo porque abarca todos
aqueles que são apaixonados
pela arte poética e escrevem, não
só os estudantes da nossa faculdade. Este evento é importante
porque mostra aos escritores o
caminho para que possam fortalecer a sua arte poética’’, disse
Andrice Covane.
Segundo o coordenador do
festival, a adesão ao evento, tanto dos participantes quanto dos
concorrentes, tem aumentado a
cada ano, o que representa um
ganho para a equipa organizadora e encoraja a realização de
mais edições. ‘‘Começamos com
20 concorrentes no princípio e,
com o tempo, o número subiu
para 30. Nesta edição, tivemos
aproximadamente 45 concorrentes que aderiram ao evento.
Estamos a conseguir atingir o
nosso objectivo, que é fazer com
que este evento seja conhecido
em todo o país’’, explicou Covane.
Autores defendem expansão
de festivais literários
Além do concurso de declamação de poemas, houve no
Festival a exposição e venda de
livros em diversos géneros literários, todos de autores novos ao
mercado literário moçambicano.
Valério Maúnde fez Licenciatura em Ensino de Português na
mesma universidade e foi convidado na categoria de jurado. Seu
livro de poesia intitulado ‘‘O Mar
e Amar’’ era uma das três obras
que faziam parte da exposição.
Maúnde disse que eventos que

Participantes do Festival

congregam jovens e incentivam
a escrita e a leitura são louváveis
e devem ser incentivados.
O poeta sugeriu que se podia
investir noutros géneros literários, para além de apenas se
divulgar a poesia. ‘‘Promove-se
mais a poesia por ser, normalmente, textos breves. A prosa,
em particular, costuma ser um
bocadinho mais extensa, provavelmente não fácil de apresentar
a um público. Mas é sempre possível fazer concursos de outros
géneros’’, disse Maúnde.
Valério Maúnde acredita
serem pertinentes os festivais
literários para a juventude, em
resposta às queixas por parte da
sociedade de que haja fraco interesse dos jovens pela literatura.
A fonte aponta que Moçambique
possui escritores promissores
que podem dar continuidade da
arte literária no País.
‘‘Na realidade, há muitos
talentos, muitos jovens capazes
de escrever, mas falta espaço
para divulgação. Eventos assim
são uma oportunidade para que
esses jovens exponham os seus
trabalhos, sejam conhecidos e
recebam o reconhecimento ne-

cessário’’, acrescentou o poeta.
Carlos da Graça, com o livro
intitulado “Vinte (e) vinte (um)”,
demonstrou a sua satisfação
pela iniciativa do festival de poesia devido às múltiplas vantagens
que tem para os escritores e para
a sociedade, além de ele próprio
ser a favor do desenvolvimento
de outros eventos literários
similares.
“Este festival para mim é de
grande importância e vai ajudar
a despertar a juventude a buscar
e a procurar engrenar-se para
a área da literatura”, disse Da
Graça, tendo acrescentado que
o consumo da literatura devia
ser incentivado desde a escola
primária e secundária.
O poeta sublinhou que um
escritor, muitas vezes, começa
a se formar como autor na poesia, daí que o festival promovido
pela Universidade Pedagógica
e iniciativas que estejam relacionadas à literatura deviam ser
impulsionadas e expandidas a
nível das comunidades.
‘‘Ninguém nunca irá escrever
sem antes ler, é o contacto que
se tem com os textos que vai
despertar algum interesse pela
leitura e escrita’’, disse Carlos da
Graça, para quem a manifestação
tardia do gosto pela leitura e escrita nas crianças é um hábito que
precisa de ser desencorajado na
sociedade moçambicana.

sexta edição do Festival de
Poesia da UP e expressou a sua
visão sobre a arte literária, tendo
descrito sua experiência como
poeta emergente e anunciou o
sonho de publicar um livro de
poemas.
‘‘Para mim, a poesia é algo
que ajuda as pessoas a se libertarem do que sentem, uma
forma de expressarem os seus
sentimentos, por mais que nem
sempre os sentimentos vão ser
bonitos ou serão palavras que
as pessoas vão querer ouvir. A
poesia é algo lindo e bonito de
ver e é uma forma de se sentir
livre’’, disse Agnes Capito.
Para Agnes, a poesia é uma
alternativa para jovens que
olham para as drogas como
recurso. A fonte deixou ficar um
conselho às pessoas que ainda
não descobriram os benefícios da
literatura e da poesia em especial.
‘‘Os jovens que consomem
drogas fazem isso porque não
conseguem expressar os sentimentos de outra maneira e
deviam se aproximar da poesia’’,
concluiu a poetisa.

Poesia como alívio das
emoções negativas

Andrice Covane

Valério Maúnde

Carlos da Graça

Agnes António Capito, de
doze anos, foi concorrente da

Agnes Capito

Janeiro de 2022

O Campo

11

MULHER E EMPREENDEDORISMO
Em Pemba

Lançada campanha contra violência
baseada no género
Texto: Sadique Abudo

Sobre o lema “Pinte o Mundo
de Laranja; pare com a Violência
Contra Mulheres e Raparigas!”,
o governador de Cabo Delgado,
Valige Tauabo, procedeu em Novembro de 2021, ao lançamento
da campanha dos 16 dias de
activismo para travar a violência praticada contra a mulher e
rapariga.
Uma pesquisa demográfica
realizada em Moçambique, em
2011, indica que uma em cada três
mulheres sofre violência física ou
sexual, o que corresponde a 42.8
porcento de mulheres jovens na
faixa entre 20 e 24 anos de idade.
A campanha contra a violência
visa minimizar este cenário e
enquadra-se na celebração do
Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher,
que se assinala anualmente a
25 de Novembro com propósito
de sensibilizar a sociedade para
prevenir e erradicar o fenómeno.

Durante o lançamento da
campanha, Valige Tauabo frisou
que, com o evento, está-se a
chamar atenção à sociedade
para reflectir sobre os efeitos da
violência contra mulher e rapariga
porque a acção compromete o
desenvolvimento social delas. Na
mesma ordem, a representante
dos parceiros da iniciativa, Jeany,
fez lembrar que a violência contra
mulher é frequente no mundo e
fez apelo às pessoas que promovem a violência para reflectirem
sobre as consequências que este
mal representa à sociedade.
De acordo com a representante, o país tem a sexta maior
taxa de casamentos prematuros
no mundo com uma em cada duas
raparigas a casarem-se antes
de completar 18 anos de idade.
Como forma de reverter o cenário, a Organização das Nações
Unidas e outros parceiros estão a
apoiar o governo na divulgação de
mensagens de prevenção da violência nas comunidades. Assim, a
campanha dos 16 dias de activis-

mo surge como oportunidade de
fortalecimento do compromisso
para a eliminação da violência
contra a mulher e para que esta
contribua para a sociedade com
todo o seu potencial.
Tina Moreira, do Instituto de
Patrocínio e Assistência Jurídica
(IPAJ) em Cabo Delgado, explica
que a violência é acto praticado

contra os direitos de outrem,
consagrados na Constituição da
República de Moçambique onde
homens e mulheres são iguais.
“Existem vários documentos
legais que defendem a protecção da mulher contra violência
doméstica, nomeadamente, o
Decreto 29/2009 de 9 de Setembro, o novo Código Penal de

Jovem discursando em prol do fim da violência contra a mulher

2014, Lei 6/2008 de 9 de Julho,
Declaração das Nações Unidas
sobre Eliminação da Violência,
Acção de Beijing de 1995, Protocolos de Maputo, Carta Africana
de direitos humanos e dos povos,
Carta Africana dos jovens de
2006”, contou a fonte mostrando
que estes documentos devem
servir de base para que a violência
contra a mulher e rapariga acabe.
Tina Moreira acrescentou
que, para reverter os efeitos da
violência a curto, médio e longo
prazos, é importante realizar
palestras, debates radiofónicos
e campanhas de educação cívica
nas comunidades, sobre temas
ligados à violência doméstica e
existência de leis que defendem
a mulher e rapariga.
No evento, foi promovido um
concurso no qual cinco mulheres
que responderam a perguntas
sobre violência doméstica receberam prémios em jogos de
panelas, copos e capulanas nos
distritos de Quissanga e Mocímboa da Praia.

População une-se para combater
fome em Magude
Grupos de homens e mulheres estão a juntar-se em
associações no distrito de Magude, na província de Maputo,
para combater a pobreza na
região focando-se na produção
de cana-de-açúcar e culturas
alimentares em mais de 200
hectares.
A Associação dos Produtores
de Cana de Macuvulane ocupa
uma área de mais de 100 hectares, onde estão envolvidos mais
de 100 membros assistidos pelos
técnicos da Açucareira de Xinavane. A presidente da associação,
Hortência Tamele, conta que, na
campanha agrícola 2020, foram
colhidas mais de 16 toneladas de
cana sacarina de variedade N25
e N27. “Fornecemos esta cana à
Açucareira de Xinavane e, como
resultado da venda, conseguimos
arrecadar 14 milhões de meticais,
mas esse valor é muito pouco
tomando em conta o esforço que
esta cultura requer”, disse Hortência Tamele. A presidente desta
associação disse que, para além

Hortência Tamele, presidente da Associação dos Produtores de Macuvulane

de produzir cana, os associados
têm uma área de quatro hectares
onde produzem batata-reno,
milho e hortícolas diversas.
Enquanto isso, a Associação
dos Produtores de Cana de Maguiguana está a trabalhar desde
2008 numa área de 73 hectares
e, segundo o presidente, Efraime
Cossa, os produtores têm outros
quatro hectares onde cultivam
culturas alimentares. “Na campanha finda, a associação produziu

mais de 16 toneladas de Cana e
conseguimos obter mais de sete
milhões de meticais, a razão de
22 mil meticais por tonelada, mas
este valor é inferior ao esforço
que nós empreendemos para
produzir a cana”, lamentou Cossa
lamentando pelo preço aplicado
na venda da cana por ser muito
baixo.
Maguiguana testemunha
que a sua agremiação tem tido
dificuldades para transportar a

produção até a fábrica de açúcar
localizada em Xinavane. “É-nos difícil também contratar
cortadores de cana e, por conta
disso, a fábrica tem suportado
algumas das nossas despesas.
Estes factores são incluídos no
pagamento da nossa produção.
A Açucareira tem debitado nos
valores após a venda da nossa
produção no fim da campanha.
Por isso, os produtores ganham
pouco dinheiro no negócio da
cana”, esclareceu Efraime Cossa.
As associações dos produtores agrícolas Zama-Zama e
Graça Machel, que trabalham no
posto administrativo de Magude-sede, estão igualmente empenhadas na produção de culturas
alimentares, nomeadamente,
hortícolas, cereais e batata-reno,
trabalho que contou com apoio do
governo em sementes e outros
factores de produção.
A Associação Zama-Zama
conta com 30 hectares e ganhou
um sistema de irrigação com
motobomba que distribui água
em seus campos. O novo sistema

de irrigação custou aos cofres
do Estado mais de um milhão de
meticais. Por seu turno, a Açucareira de Xinavane reabilitou a via
que dá acesso ao campo agrícola
da associação para permitir o
escoamento da produção. Entretanto, continua a haver falta de
transporte para evacuar a produção para os diferentes centros de
comercialização.
Segundo o director dos Serviços Distritais das Actividades
Económicas (SDAE) de Magude,
Joaquim Monteiro, o distrito produziu, na campanha 2020/2021,
mais de 33 mil toneladas de culturas alimentares diversas, das
30 mil planificadas.
“Mas é lamentável o facto de
o distrito ter perdido mais de nove
mil hectares de culturas diversas
devido a seca registada nos meses de Outubro a Dezembro de
2020 e inundações verificadas
nos meses de Janeiro a Março
de 2021, o que afectou mais de
três mil famílias nos postos administrativos de Panjane, Mahel
e Magude-Sede.
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Mesmo com inundações

Boane faz balanço positivo
da época agrária 2020/2021
Texto: Guilherme Chaúque
Fotos: Benedito Cumbane

O Serviço Distrital das Actividades Económicas (SDAE)
de Boane, na província de
Maputo, entende que, apesar
de chuvas intensas e inundações que se fizeram sentir
em Fevereiro de 2021, a Campanha Agrária foi positiva,
dado que das 330 mil e 215
toneladas planificadas foram
conseguidas 229 mil e 700
toneladas, uma realização de
99 porcento.
Segundo o Director do
SDAE em Boane, Cândido
Bruno, se as inundações não
tivessem ocorrido, a produção
seria de mais de cem porcento
do planificado.
“Esta produção propiciou
um equilibrio na colheita de
culturas, com excepção de
algumas que localmente não
são o nosso potencial. Estou
a falar do arroz e das frutas,
embora se produza aqui muita banana. Estes produtos
indicados existem no nosso
mercado, mas vêm de outros
locais do país. Queremos dizer que não há insegurança
alimentar e isso nos leva a
crer que a produção foi boa e o
balanço é positivo”, assegurou
Cândido Bruno.
A fonte conta que a maior
parte da colheita na Campanha Agrária 2020/2021 deriva
da área de hortícolas, que são
a bandeira do distrito.
Receitas de produção
Quanto às receitas, o di-

rector do SDAE conta que a
instituição que dirige tinha
planificado colectar cerca de
dois milhões e 500 mil meticais em 2021, tendo conseguido arrecadar dois milhões
e 520 mil meticais.
Inundados perto de 600
hectares de milho
A Campanha Agrícola
2021/2022 iniciou com chuvas regulares que regaram as
machambas dos camponeses
de Boane, embora tenha havido uma pequena enchente
que inundou 580 hectares no
baixo Umbelúzi.
“Esta área inundada não
tem peso naquilo que é a perspectiva de nossa produção.
São áreas que têm culturas
de baixo rendimento, como
o milho. Enquanto não caía
chuva, as pessoas punham
milho até nas margens do rio
e, quando a chuva chegou, as
culturas ficaram inundadas.
Entretanto, entendemos que
essa perda não vai ter muito
impacto na nossa produção
global no final da Campanha
que acaba de iniciar. Estamos
a trabalhar com estas comunidades que perderam a sua
produção. São cerca de mil e
180 famílias afectadas”, disse
o director do SDAE.
Ainda no âmbito de assistência aos que viram a sua
produção inundada, de acordo
com Cândido Bruno, o governo
está a incitar parcerias com
organizações não governamentais e pessoas de boa-fé
no sentido de mobilizar insumos para potenciar a segunda

Pelo menos 580 hectares de milho ficaram inundados no rio Umbelúzi

época agrícola e continuar a
sensibilizar as comunidades
a fazerem colheitas o mais
rápido possível.
“Há culturas que podem
ser colhidas em fase tenra,
como o milho, que podemos
colher em forma de maçaroca para adquirir dinheiro que
pode ser útil para comprar insumos ou outros bens necessários na família. O amendoim,
felizmente, já está pronto para
ser colhido. Portanto, a campanha está a ser devidamente
acompanhada e, pela maneira
em que a chuva está a cair, esperamos uma colheita muito
positiva durante esta primeira
época”, previu Cândido Bruno.
Escoamento de produtos
Em relação ao escoamento, Cândido Bruno, disse que
não há situações de perda de
produto por falta de locais para
vendas.
Segundo a fonte, o escoamento é garantido pelos
próprios agricultores, que
levam os produtos ao mercado
grossista do Zimpeto, assim
como aos principais mercados
locais, a partir da sede do distrito até ao município da Matola. Às vezes, diz Bruno, aparecem revendedores privados
que absorvem a produção e
levam-na para os principais
mercados de Maputo.
“Neste momento, o problema são as vias de acesso.
Com a queda frequente de
chuva, as vias de acesso são
intransitáveis. Outro problema é a falta de unidades de
agro-processamento e conservação de produtos pós-colheita, o que tem trazido
perdas significantes no período pós-colheita. O exemplo
do tomate, que vai ao Zimpeto,
fica uma semana porque o
Chókwè abasteceu, a África
do Sul também abasteceu e,
por consequência, o tomate
estraga-se. Assim, no lugar
de levar ao Zimpeto, o tomate podia ser conservado em
câmaras frigoríficas”, sugeriu
o director.

Cândido Bruno, director do SDAE de Boane.

Apoio técnico aos
produtores locais
No que toca à assistência
técnica, Cândido Bruno informou que não há recursos
humanos suficientes porque
há somente 30 extensionistas, cinco dos quais são da
pecuária e os restantes 25
trabalham com 16 mil famílias
do sector agrário. Segundo
ele, o sector precisaria de pelo
menos mais 35 técnicos.
“Estamos longe de atingir
a meta. Ainda existe o déficit, mas há um processo de
contratação de novos extensionistas na medida em que
o orçamento vai crescendo.
Enquanto o orçamento não
chega, vamos trabalhando
com os técnicos que existem
e que estão a fazer o máximo
para assistir a nossa comunidade”, defendeu o dirigente.

Cândido Bruno refere que
o SDAE em Boane, de uma
forma geral, tem como desafios apetrechar o sector de
meios circulantes para os extensionistas. O próprio SDAE
não tem nenhuma viatura,
estando-se a fazer o trabalho do Estado com viaturas
particulares.
Outro desafio do SDAE de
Boane é montar Postos de
Transformação de Energia
Eléctica para zonas potencialmente aráveis e irrigáveis, com
objectivo de garantir o funcionamento de electrobombas
para os produtores locais.
As culturas de bandeira
em Boane são as hortícolas,
banana e a macadâmia, introduzida há pouco tempo pela
empresa Grupo Bananalândia.
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SAÚDE
Luta contra cancro do colo do útero

Saúde em Niassa espera vacinar
37 mil crianças

O sector da Saúde, na província de Niassa, quer vacinar
cerca de 37 mil crianças contra
o cancro do colo do útero, para
evitar o impacto da doença
que pode afectar mais de oito
milhões de mulheres acima
dos quinze anos de idade em
Moçambique.
O cancro do colo do útero é
o terceiro tumor maligno mais
comum em mulheres em todo
o mundo e continua a ser uma
das principais causas de morte
relacionada com cancro em mulheres, em países em desenvolvimento, incluindo Moçambique.
Dados avançados pelo Director Nacional de Saúde Pública, Quinhas Fernandes, indicam
que, anualmente, cerca de cinco
mil mulheres são diagnosticadas
a doença, das quais quatro mil
perdem a vida.
Em Novembro de 2021, o
governo introduziu, no calendário nacional de vacinação, a
vacina contra o cancro do colo
do útero, a ser injectada por via
intramuscular e administrada
em duas doses separadas em
intervalo de seis meses.
Segundo a esposa do Secretário de Estado no Niassa, Claudina Vilanculo, falando durante
o lançamento da campanha de
vacinação contra o cancro do
colo do útero,explicou que, esti-

ma-se que cerca de oito milhões
de mulheres moçambicanas
com mais de 15 anos de idade
estão em risco de desenvolver
o cancro do colo do útero, com
um registo anual de seis mil e
522 novos casos e quatro mil e
61 mortes por ano, o que representa uma taxa de mortalidade
de 72 porcento.
“O sector de saúde, em Niassa, tem empreendido esforços
para o rastreio deste cancro e
rastreou, até agora, 58 mil e 941
mulheres, das quais mil e 359
tiveram resultado positivo relativo a lesão no colo do útero. Dos
que tiveram resultado positivo,
509 beneficiaram do tratamento
de crioterapia, uma técnica que
consiste na aplicação de frio no
local do tumor com objectivo
de diminuir a dor e o inchaço”,
explicou Claudina Vilanculo adicionando que, do total de casos
positivos, 249 mulheres tiveram
lesões superiores a 75 porcento,
uma situação considerada “grave”, perfazendo, desta forma,
2.4 porcento de positividade na
província.
A vacina contra o cancro do
colo do útero fará parte do calendário de vacinação de rotina
do Sistema Nacional de Saúde,
a ser administrada às meninas
de nove anos de idade e tal se
deve, de acordo com Claudina
Vilanculo, ao facto de a maioria

das infecções pelo HPV (Vírus do
Papiloma Humano), causador da
doença, ocorrerem rapidamente
após o início da actividade sexual
mas também pelo facto de o
vírus pode levar 10 a 20 anos a
se desenvolver.
O director provincial da saúde
de Niassa, Ramos Mboane, sublinhou que o sucesso da Campanha depende do envolvimento
de todos e da compreensão de
que o cancro do colo do útero
não é um problema sem solução.
“Para as lideranças comunitárias e grupos especiais

que trabalham com a mulher
e rapariga, a introdução desta
vacina apresenta-se como uma
oportunidade para consciencializar as comunidades de que o
cancro do colo do útero pode ser
prevenido”, explicou Mboane.
O director provincial de saúde
de Niassa pediu que não haja
confusão no que diz respeito a
vacina e realçou que esta não
protege contra a gravidez, daí
que se deve continuar a adoptar
medidas com vista a reduzir a
ocorrência da gravidez precoce
nas raparigas para que possam

completar a formação escolar,
desenvolver-se como mulher
e dar o seu contributo para a
sociedade.
Segundo, Narciso Rondinho,
representante do director provincial dos Serviços de Saúde
de Niassa, sublinha que reduzir
o número de parceiros sexuais
assim como evitar o início precoce das relações sexuais nas
raparigas são algumas das medidas de precaução dos factores
de risco para o desenvolvimento
do cancro do colo do útero.

População de Chitanga
ganha novo hospital
Texto: Leonor do Amaral

Os residentes da comunidade Chitanga, no distrito de
Mabote, província de Inhambane, estão satisfeitos com a
entrada em funcionamento da
nova unidade sanitária local,
acreditando-se que a infra-estrutura vai melhorar os serviços
de saúde e reduzir a distância
que a população percorria para
receber tratamento hospitalar.
A nova infra-estrutura enriquece a rede sanitária do distrito
de Mabote que, de acordo com
o administrador, Carlos Mussanhane, é constituída por sete
unidades sanitárias, sendo uma
do “tipo um”, na localidade de
Mabote-sede, e seis do “tipo
dois”, nas localidades de Papatane, Zimane, Benzane, Mussengue, Tanguane e Maculuve.
“Esta rede é assistida por
95 técnicos, 58 dos quais são

mulheres. Destes profissionais,
dois são médicos, sendo um de
clínica geral e outro dentista. Temos
ainda dois assistentes de saúde e
29 Agentes Polivalentes Elementares, 18 dos quais são mulheres”,
disse Mussanhane.
Os residentes de Chitanga,
entendem que a nova unidade
sanitária vai melhorar os serviços
de saúde ao nível da comunidade.
Anita Muthema, residente em
Chitanga, refere que era difícil sair
da sua zona até Mabote-sede para
ter atendimento médico.
“Para doenças graves, como
mordedura de cobras ou para as
mulheres darem parto, a distância
era muito longa, mas esse problema já está resolvido com a colocação do novo centro de saúde”,
referiu a residente.
Outro morador de Chitanga
é Alexandre Nhaxala, segundo o
qual a sua comunidade já não vai
precisar de gastar dinheiro em
transportadores privados para

chegar a um centro de saúde.
“Enfrentávamos dificuldades para apanhar chapa porque
maior parte de nós não tem
dinheiro”, disse Nhaxala antes
de pedir ao Governo que retome
a atribuição do subsídio social
que, segundo a fonte, vinha
melhorando a vida das comunidades de Chitanga.
No acto de abertura do
Centro de Saúde, o governador
da província de Inhambane,
Daniel Chapo, fez entender
à população presente que o
governo está paulatinamente a prover serviços sociais
básicos sobretudo nas zonas
recônditas.
“Nos locais onde não temos
energia, água, escolas secundárias e outros serviços, o governo vai colocando aos poucos
porque não é possível resolver
todos os problemas duma única
vez”, justificou Daniel Chapo.
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Tempestade “Ana” desaloja
famílias em Murrupula
Pelo menos 260 casas desabaram em três postos administrativos do distrito de Murrupula,
em Nampula, após a passagem
da Tempestade Tropical “ANA”,
que vinha fustigando a província
desde o dia 24 de Janeiro do ano
em curso.
Os ventos fortes, de 85 a 100
quilómetros por hora e rajadas
de até 130 quilómetros por hora
acompanhados de chuvas intensas desalojaram várias famílias
e destruíram pelo menos 28
postes de energia eléctrica, colocando toda a vila de Murrupula
às escuras, assim como houve
um apagão de electricidade no
posto administrativo de Namaita,
no distrito de Rapale.
Por conta da situação, o governo sentiu-se na obrigação de
reactivar o Comité Operativo de
Emergência, com vista a traçar
estratégias para mitigação da
ocorrência da depressão tropical
e analisar os impactos decorrentes a situação.

Coqueiros não resistiram à intensidade dos ventos e caíram sobre casas

Durante o Comité, Regina
Paulino, administradora de Murrupula e presidente do Órgão
orientou aos sectores envolvidos
a darem resposta a quaisquer e
eventuais casos que poderão
acontecer durante e depois da
depressão tropical.
Participaram do encontro
membros do governo, da Assembleia Provincial, chefes dos

postos administrativos e localidades, líderes comunitários e
religiosos, agentes económicos,
representantes dos partidos políticos, parceiros de cooperação,
membros do Serviço Nacional
de Salvação Pública (SENSAP) e
a população local.
Das várias decisões tomadas
no encontro, a Rádio Comunitária
do ICS em Murrupula, foi incum-

bida a missão de disseminar, em
tempo real, informações sobre
todos os acontecimentos assim
como partilhar dados sobre a
evolução do fenómeno.
Para dar resposta a esta
orientação, o Comité Operativo
de Emergência decidiu abastecer
o gerador da Rádio de Murrupula,
que abriu um espaço radiofónico
de interacção para auscultar o
ponto de situação sobre os impactos decorrentes a depressão
tropical ao nível das comunidades, como também divulgar as
medidas de precaução.
A Cruz Vermelha Internacional lançou em Janeiro do ano em
curso,um alerta para o risco de
a intempérie, acompanhada por
inundações, poder afectar entre
25 a 300 mil pessoas.
Administrador visita Búzi
Após a passagem da depressão tropical “Ana”, o administrador de Búzi, João Duarte, visitou,
a 25 de Janeiro do ano em curso,

vários bairros do distrito, nomeadamente, Massane, Macurungo,
Chiquezana e Inhabirira, com
vista a avaliar os eventuais danos
causados pela intempérie.
Na visita, o dirigente vivenciou as circunstâncias em que
as famílias se encontram, circulando pelas artérias adentro
e interagindo com parte delas.
João Duarte constatou que, a
nível dos bairros da vila-sede,
não foi registado nenhum dano
digno de realce com a excepção de um e outro material de
construção deitado abaixo em
algumas casas.
João Duarte deslocou-se
ainda à ponte-cais com o objectivo de participar dos trabalhos de
preparação para se aferir o nível
de prontidão e capacidades das
embarcações locais para fazer
face a possíveis cenários de
inundações.
Refira-se que, para acções de
busca e salvamento, o distrito do
Búzi conta com 6 embarcações
motorizadas.

Caça furtiva no Parque de Banhine

Fiscais destroem acampamentos de
exploradores ilegais
Texto: Gertrudes Nhavene
Fotos: Nasmo Sitoe

As autoridades do Parque
Nacional de Banhine, no distrito
de Chigubo, província de Gaza,
destruíram, em 2021, cerca de
128 acampamentos de caçadores e exploradores florestais
que desenvolviam actividade
de forma ilegal naquela área de
conservação.
Segundo o administrador do
Parque Nacional de Banhine, Abel
Nhabanga, durante o trabalho de
fiscalização foram apreendidas
sete viaturas, além da desactivação de 167 cabos de aço que
os malfeitores usavam como
armadilhas e outros instrumentos não especificados, o que
culminou com a instauração de
26 processos contra os infractores, nomeadamente, caçadores
furtivos e exploradores ilegais
de madeira e de carvão. Deste

número, algumas pessoas foram
condenadas a 12 anos de prisão
por prática de crimes ambientais.
Nhabanga destacou a actividade de fiscalização como
importante porque garante a preservação dos recursos naturais.
“Muitos olham para o abate
indiscriminado das árvores e
animais como a maneira mais fácil
de ganhar dinheiro e tornarem-se
ricas ilicitamente. Realizamos
diversas actividades de fiscalização, usando pesquisas relacionadas com a flora, fauna e questões
hídricas”, disse Nhabanga que
acrescentou que, além de actividades de fiscalização, o Parque
de Banhine tem interagido com as
comunidades inseridas na região
protegida, através de programas
de apoio comunitário.
“Nestes projectos, distribuímos sementes para a produção
agrícola e envolvemos as comunidades na tomada de decisões que
incentivem o desenvolvimento do

parque”, afirmou o administrador.
Segundo Nhabanga, nos
próximos quatro anos, novos
projectos vão ser implementados,
uma vez que foram conseguidos
cinco milhões de dólares norte-americanos de uma organização
internacional não governamental,
de nome Peace Park Foundation, que trabalha no apoio aos

parques. “A maior parte do valor
estará virada ao apoio de desenvolvimento comunitário, desde
a provisão e dessalinização de
água. Os distritos da zona norte
de Gaza enfrentam problemas de
acesso à água potável e chove
poucas vezes, sendo que a disponível é salobre”, referiu o gestor
falando das zonas prioritárias.

Abel Nhabanga, administrador do Parque Nacional de Banhine.

A fonte anunciou o registo de
muitos casos de conflito Homem
fauna-bravia, devido à escassez
de água que levou os animais a
dispersarem-se para lagoas do
interior do Parque, à procura de
água e solos húmidos.
“Os animais mais problemáticos são elefantes, hipopótamos e
leões. Foram registados conflitos
nos distritos de Mabalane, Mapai
e Chigubo”, informou o administrador do Parque.
Importa referi que, na área do
turismo, não houve impacto desejado devido a restrições impostas para reduzir o alastramento do
Coronavírus, o que contribuiu para
uma fraca movimentação de turistas. Dos visitantes esperados,
apenas 30 porcento escalaram o
Parque de Banhine.
Uma nota indica que, no interior do parque, foi aberta uma via
de acesso de 32 quilómetros que
se juntam aos mais de 100 quilómetros de estradas já existentes.
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ÁGUA E SANEAMENTO
Na vila de Meluco

População sofre restrições
no fornecimento de água

Escassez de água provoca enchentes nos poucos fontanários existentes nas aldeias de Meluco

Os residentes da vila-sede do distrito de Meluco,
na província de Cabo Delgado,
estão a viver momentos de
limitações no acesso à água,
devido ao desgaste de tubos
nos sistemas existentes.
Segundo a directora do
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas

(SDPI) de Meluco, Amália Barbado, dois dos quatro furos
existentes encontram-se num
estado de degradação avançado e os outros funcionam com
deficiência.
O pequeno sistema da
vila-sede de Meluco fornece
água a apenas 25 residências
do bairro de Minapo e, quando
o período de seca chega, a

população disputa água com
animais selvagens.
“Em tempo seco, a população recorre a poços tradicionais partilhados com animais
selvagens. Essa situação nos
preocupa porque põe em risco a saúde das comunidades,
uma vez que são reportados
casos de doenças diarreicas”,
disse Barbado acrescentando

que estão a ser organizadas
palestras nas comunidades
como forma de disseminar
mensagens de boas práticas
de tratamento de água.
Falta água em quase toda
a vila-sede de Meluco. A água
consumida nos bairros de
Nkukutuco e Malema, por
exemplo, é tirada da aldeia de
Napire, localizada a três quilómetros da vila-sede.
Para minimizar o problema
de escassez de água na vila de
Meluco, a organização não-governamental Médicos Sem
Fronteiras mostrou interesse
em intervir na reabilitação do
sistema local para que seja
garantido o fornecimento de
água pelo menos ao Centro de
Saúde de Meluco.
Os residentes da vila-sede
lamentam a situação que, segundo os mesmos, é preocupante, especialmente para as
mulheres que, no seu regresso
da machamba, lutam para
conseguir o mínimo de água
possível de levar à casa.

“Este problema não é de
hoje. A nossa sorte é de estarmos a fazer o tratamento da
água que buscamos em poços
tradicionais com purificadores
químicos. Às vezes, fervemos
a água. Se não fizéssemos isso,
estaríamos a sofrer sempre de
doenças de origem hídrica”,
contou Celma Vasco, acrescentando que, na sua casa,
só tem água das 22 às quatro
horas da madrugada. Apesar
desta restrição no abastecimento, Celma Vasco recebe
mensalmente uma factura de
500 meticais .
Sabe-se que o SDPI tem
um plano de criação de furos
de água, a ser executado com
a Direcção Provincial das Obras
Públicas e Habitação (DPOPH)
e já foram identificados locais
para a perfuração de oito furos,
cinco dos quais serão construídos no posto administrativo de
Muaguide e os restantes na
vila-sede de Meluco.

Nem água nem transporte

A vida continua difícil em Chicomo
Texto: António Taimo

Os residentes do posto
administrativo de Chicomo,
no distrito da Massinga, província de Inhambane, estão
a enfrentar dificuldades no
abastecimento de água, devido à seca que afecta a região,
sendo obrigados a percorrer
longas distâncias para encontrar fontes mais próximas,
factor agravado pela ausência
de meios de transporte.
Ramiro Chione, chefe do
posto administrativo de Chicomo, conta que a falta de água na
região não só é causada por escassez de chuva, mas também
pela avaria de algumas bombas
manuais, que são alimentadas
por um sistema de painéis
solares distribuídos nos cinco
povoados do distrito. Para contornar a situação, as autorida-

des locais criaram comissões
destinadas à manutenção das
fontes avariadas e gestão dos
sistemas de abastecimento
de água. Está ainda a ser feito
um trabalho de sensibilização
a nível das comunidades, a fim
de fazer uso moderado das
fontes que ainda estão em
funcionamento.

Os moradores de Chicomo
afirmam que a seca está a ter
um impacto negativo em suas
vidas, principalmente para as
pessoas sem meios circulantes
que lhes possibilitem chegar às
zonas com água potável.
‘‘Nós que vamos à escola
passamos mal. Temos de caminhar longas distâncias porque

não temos nem bicicletas nem
burros’’, explicou Mendoca Manhiça adicionando que, devido
à seca, a maioria dos poços a
céu aberto que existem em
Chicomo encontra-se também
sem água.
Zefanias Nharre, outro residente de Chicomo, lamenta-se das longas distâncias que

Homens e mulheres usam bicicletas para transportar água em Chicomo

percorre para conseguir água.
‘‘Eu caminho acima de dez quilómetros e isso é complicado.
As mulheres grávidas e idosos
são os mais sacrificados. Estamos a pedir ao governo para
nos resolver este problema”,
solicitou Nharre.
Para buscar água em zonas longínquas, a população
de Chicomo vem utilizando
meios como bicicletas, burros e
carroças de gado bovino. Maior
parte destes meios pertence
a algumas famílias que viram
uma oportunidade de fazer
negócio e passaram a vender
água nas comunidades mais
distantes.
A falta de água em Chicomo está também a prejudicar
a pecuária. A população local
enfrenta dificuldades para abeberar o seu gado, tendo já sido
registadas várias perdas.
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Caso das "Dívidas Ocultas"

Declarantes evocam questões
de segurança na contratação
dos empréstimos
Texto: Mouzinho Rafael
Fotos: Inaldo Vieira

O antigo governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gouveia Gove, foi ao Tribunal explicar
que autorizou a contratação de
empréstimos entre Proindicus
e Credit Suisse, considerando
que, na altura, a soberania do País
estava em causa uma vez que
Moçambique vivenciava ataques
armados protagonizados pela
Renamo.
A audição de Gove iniciou
com a solicitação do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo,
bem como do Ministério público,
através do Juiz da causa, Efigénio
José Baptista, e da Magistrada,
Ana Sheila Marrengula, no sentido de o declarante esclarecer
os procedimentos e normas
de funcionamento do banco de
Moçambique em relação a endividamento externo.
De acordo com Ernesto Gove,
a Instituição que dirigia recebeu o
dossier, incluindo os acordos de
financiamento e contractos de
fornecimento de equipamentos
já assinados com garantias do
Estado, emitidas pelo Ministério
das Finanças, na altura dirigido
pelo ex-ministro Manuel Chang.
“Quando se trata de dívidas
externas contraídas pelo Estado
Moçambicano a nível Central, o
processo de empréstimos é tratado no Tesouro do Ministério das
Finanças, nos termos da lei que
aprova SISTAFE”, explicou Gove
acrescentando, “ainda que o
processo de contratação de empréstimos externos seja regulado
pela Lei Cambial 11/2009, de 11
de Março, e o seu regulamento
cambial aprovado pelo decreto
83/2010, de 31 de Dezembro, e,
por força do disposto no número
4 do Artigo 83 do Regulamento da

Ernesto Gove, antigo governador do Banco de Moçambique.

Lei Cambial, não são autorizados
empréstimos cujo desembolso
esteja condicionado à emissão
de garantias do Estado ou do
Banco de Moçambique, excepto
as garantias soberanas”.
Ernesto Gove esclareceu
que a entrada de capitais em
forma de recursos financeiros,
equipamentos ou bens é condicionada ao preenchimento de um
formulário, designado Boletim de
Importação de Capitais Privados.
A antiga directora do Departamento Estrangeiro e actual
administradora do Banco de
Moçambique, Silvina António de
Lurdes de Abreu, ouvida em sede
do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo, contou que o processo
de pedido de autorização de
empréstimos das empresas moçambicanas, Proindicus, Ematum
e MAM, junto dos bancos Credit
Suisse e VTB, foi caracterizado
por “muita pressão anormal e
chantagem psicológica” que, até

certo ponto, contribuiu para que
os gestores de departamentos
da autoridade cambial emitissem
pareceres favoráveis.
De acordo com a declarante
Silvina António de Lurdes de
Abreu, a pressão, chantagem psicológica e apelo ao patriotismo
eram exercidos pelo “impaciente”
reu António Carlos do Rosário.
Silvina de Abreu explicou
ao Tribunal que os pedidos de
autorização de empréstimos já
vinham com garantias emitidas
pelo ministro das finanças, na
altura dos factos, Manuel Chang, e
por orientação do governo.
“Eis a razão que o Banco de
Moçambique não podia fazer
mais nada, a não ser aceitar nos
termos solicitados”, contou a
declarante.
O juiz da causa, Efigénio
Baptista, questionou a declarante
se esta também exercia pressão
às colegas envolvidas na tramitação e emissão de pareceres

sobre empréstimos externos
e a declarante respondeu que,
todas as vezes em que recebia
chamadas telefónicas sobre o
andamento do processo de endividamento externo, partilhava

a informação com os demais
colegas envolvidos no processo.
A representante do Ministério
Público, Ana Sheila Marrengula,
solicitou esclarecimentos à declarante pelo facto de, em menos
de três meses (a 12 de Março de
2013, após o financiamento de
um montante no valor de 372
milhões de dólares) a Proindicus
voltar a efectuar outro pedido
de mais 250 milhões de dólares.
Silvina de Abreu respondeu que
a empresa precisava de mais
dinheiro para abranger outras
áreas do projecto.
“O que nos foi justificado,
na altura, é que eles concluíram
que precisavam abranger outras
áreas, como a terrestre, e necessitavam de aumentar também os
equipamentos. Foi muito pouco
tempo. Na altura, indaguei-me,
mas como nessa área cambial
era normal termos pedidos de
adendas aos contractos para aumentar valores por necessidades
adicionais, assumi que podia ter
sido um caso desses que estava a
acontecer”, explicou a declarante.
Continua na póxima edição...

Silvina de Abreu, antiga directora do Departamento Estrangeiro do BM.
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