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EDM aposta no ICS para reduzir 
vandalizações e roubo de energia

A Electricidade de Moçambi-
que (EDM) está apreensiva com 
os casos de roubo e vandalização 
de infra-estruturas de abasteci-
mento e transporte de energia, 
facto que está a criar enormes 
prejuízos tanto para empresa 
quanto para a população.

Este mês, o Presidente do 
Conselho Administrativo (PCA) 
da EDM, Marcelino Alberto, visi-
tou o Instituto de Comunicação 
Social (ICS) em busca de parceria 
para que, juntas, as instituições 
trabalhem em campanhas de 
sensibilização às comunidades 
com vista à redução dos roubos 
e vandalizações do material da 
EDM.

Dados disponibilizados pela 
Empresa apontam para uma 
perda de 120 milhões de meti-
cais por roubo e vandalização 
de equipamentos, nos últimos 
quatro anos. A vandalização de 
infra-estruturas consiste na 
destruição de postos de trans-
formação e de armários, assim 
como no roubo de cabos usados 
no transporte de energia.

Para Marcelino Alberto, o ICS 
é parceiro-chave. “Como EDM, 
temos assuntos que podem 
muito bem ser divulgados pelo 
Instituto. Por exemplo, a ques-
tão da vandalização das nossas 
infra-estruturas é um assunto 
muito fulcral para nós. Tem feito 
perdas enormes e nós achamos 
que, pela inserção que o Instituto 
tem ao longo do País e pelo facto 

de transmitir mensagens usando 
línguas nacionais, pode ajudar-
-nos a sensibilizar a população 
no sentido de não vandalizar 
as nossas infra-estruturas, o 
mesmo acontecendo com a 
questão de roubo de energia”, 
disse Marcelino Alberto.

Na visita ao ICS, o PCA da EDM 
foi recebido pela directora-geral 
do Instituto, Fárida Costa, que 
mostrou abertura para trabalho 
conjunto. “Há muita coisa que se 

pode capitalizar, tendo em conta 
que nós estamos inseridos nas 
comunidades e temos as nossas 
rádios comunitárias. Precisamos, 
entretanto, de aprimorar o nosso 
trabalho. Ver se do lado da EDM 
é possível também apoiar-nos 
em certos equipamentos e, do 
nosso lado, incentivarmos ainda 
mais essa questão das men-
sagens da EDM”, disse Fárida 
Costa lembrando que o ICS tem 
vários multimeios, como a Rádio 

Nacional Educativa, as várias Rá-
dios Comunitárias, as Unidades 
Móveis de Mobilização Social, o 
Canal Zero e o jornal O Campo, 
que são meios de divulgação de 
informação nas comunidades 
mais recônditas do País.

Em Março e Abril do ano em 
curso, durante a inauguração das 
redes eléctricas de Ntlavene, em 
Gaza, e Namaponda, em Nam-
pula, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, instou a população 

a denunciar casos de ligações 
clandestinas, vandalização e 
roubo de material eléctrico. 

“Vamos todos liderar esta 
luta, denunciando estes e ou-
tros actos que atrasam o nosso 
trabalho de levar energia para os 
nossos irmãos, em várias partes 
do País. De forma particular, as 
nossas lideranças comunitárias 
deverão assumir o seu papel 
de vanguarda nesta batalha”, 
recomendou Filipe Nyusi.

Nos últimos quatro anos, foram acumulados prejuízos de cerca de 120 milhões de meticais por roubo e vandalização.
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Cidadãos em Mocuba ganham 
novo tribunal judicial

Fundação Mutola massifica 
desporto juvenil em Gaza

Texto: Ernesto Sumine

Texto: Milena Rapieque

Em Abril do ano em curso, o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, inaugurou o edifício 
onde vai funcionar o Tribunal 
Judicial do Distrito de Mocuba.

A infra-estrutura foi cons-
truída no contexto do progra-
ma “Um Distrito, Um Edifício 
para o Funcionamento Con-
digno dos Tribunais”, lançado 
a 5 de Maio de 2021. “O em-
preendimento vai contribuir 
para a realização da nobre 

O distrito de Xai-Xai bene-
ficiou recentemente de 20 bo-
las de futebol oferecidas pela 
Fundação Lurdes Mutola, que 
serão usadas durante a Copa 
Lurdes Mutola, a ser disputada 
por pelo menos 300 raparigas 
provenientes de várias comu-
nidades da província de Gaza.

A cerimónia de entrega 
do material, orientada pelo 
administrador Carlos Buchile, 
contou com a participação dos 
membros do governo distrital, 
membros da Fundação, pro-
fessores de Educação Física 
e raparigas das escolas bene-
ficiárias. Carlos Buchile disse, 
na ocasião, que o governo de 
Gaza está interessado em fir-
mar parceria com a Fundação 
Lurdes Mutola, não só com 

missão de prover justiça aos 
moçambicanos”, disse Filipe 
Nyusi.

O Governo pretende, até 
2023, construir um total de 
61 tribunais e, segundo o 
Presidente da República, até 
Dezembro do ano em curso, 
serão entregues mais 31 edi-
fícios, a serem somados aos 
seis já inaugurados ao longo do 
ano, o que vai corresponder a 
uma realização de 61 porcento.

Na sua estadia em Nampu-
la, alguns cidadãos disseram 
ao Presidente Nyusi que estão 

a temer que, com a construção 
de tribunais em Moçambique, 
pretende-se levar mais pes-
soas às cadeias. Em Mocuba, 
Filipe Nyusi aconselhou à 
calma. “Este edifício não tem 
a vocação de penalizar o ci-
dadão. Pelo contrário, é uma 
das formas de contribuir para o 
desenvolvimento económico 
desta parcela do país”, desdra-
matizou Nyusi avançando que 
os novos edifícios de justiça 
fazem parte de um trabalho 
que está a ser feito para a me-
lhoria do ambiente de negócio 

em Moçambique a partir de da 
flexibilização no tratamento de 
processos legais. 

“Estes tribunais que hoje 
inauguramos terão uma sec-
ção especializada em assun-
tos comerciais. Com a Justiça 
eficaz, o empresário poderá 
calcular os seus custos e 
projectar o retorno de seus 
investimentos, sem receio do 
corrupto”, justificou o Presi-
dente.

Com a iniciativa  “Um Dis-
trito, Um Edifício para o Fun-
cionamento Condigno dos 

Tribunais”, todos os distritos 
da Província da Zambézia 
passarão a ter pelo menos um 
tribunal com edifício condigno.

Sabe-se que o Tribunal 
de Mocuba vem funcionando 
com dois magistrados que 
trabalham com uma média de 
28 processos por ano. 

No edifício recentemente 
inaugurado, foram incluídas 
duas novas secções, o que 
vai duplicar a capacidade de 
respostas aos processos que 
o Tribunal recebe. 

vista a realizar o campeonato 
distrital de futebol.

O objectivo do campeona-
to é, entre outros, ocupar os 
jovens da província e impul-
sioná-los a pararem de usar 
drogas e de consumir álcool 
de maneira abusiva.

Segundo o dirigente, o 
campeonato vai juntar mais de 
trezentas raparigas do distrito 
de Xai-Xai, a serem orientadas 
por professores de várias 
escolas. “Aos beneficiários, 
principalmente os professores 
de Educação Física, que façam 
o bom uso e aproveitamento 
do material. Envolvam nesta 
actividade o maior número 
de raparigas possível”, apelou 
Carlos Buchile revelando que 
o governo do distrito está 
aberto para apoiar a Fundação 
Lurdes Mutola na logística e 
manutenção dos campos que 

“ICS, 45 ANOS POR UMA COMUNICAÇÃO 
SOCIAL INCLUSIVA, PROMOVENDO A PAZ, 
UNIDADE NACIONAL E DESENVOLVIMENTO 
DAS COMUNIDADES”

serão usados para realizar o 
campeonato.

O ponto focal da Fundação 
Lurdes Mutola, Gabriel Ernes-
to, falando no acto de entrega 
das bolas de futebol, contou 
que o Projecto iniciou em 2012, 
mas ficou paralisado devido 
à pandemia da Covid-19. “A 
entrega do material despor-
tivo simboliza a retoma do 
campeonato”, disse a fonte 
antes de acrescentar que, na 
primeira fase, o campeonato 
envolverá seis distritos da 
província e Mandlakazi, em 
particular, será representado 
por doze equipas, enquanto 
isso, Chibuto, Xai-Xai e Lim-
popo, com dez, e Chongoene, 
com oito equipas.

Gabriel Ernesto lança um 
apelo para que as raparigas 
de Gaza participem em massa 
nos torneios a serem lançados 

pela Fundação Lurdes Mutola 
pois, ocupando-se com o des-
porto, podem evitar vícios e 
gravidezes prematuras. Eliza-
bete Matlava, uma das atletas 
que vai disputar o campeona-
to, disse que se sente feliz pela 
aposta no desporto no futebol 

feminino, pois contribuirá para 
o empoderamento da rapariga. 
“Este material deve significar 
mais trabalho, dedicação, 
vontade de ganhar o cam-
peonato. Estou preparada para 
encarar o desafio”, concluiu a 
desportista.
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Autoridades receiam ocorrência 
de bolsas de fome em Dombe

As autoridades adminis-
trativas do posto de Dombe, 
no distrito de Sussundenga, 
província de Manica, estão a te-
mer uma possível ocorrência de 
bolsas de fome naquela região.

O chefe do posto, Pedrito 
Campira, apelou este mês para 
que a população local conserve 
os excedentes agrícolas da 
última campanha agrária, de 
modo  a estar preparada para os 
momentos de falta de alimentos 
em Dombe. 

“É preciso que se trabalhe 
para aumentar a produção e 
produtividade local, para que o 
nosso posto deixe de ser de-
pendente  de outros distritos” 
- disse Pedrito Campira aos 
camponeses locais exortando 
- “Criem um plano de produção 
que reflicta acções concretas 

Reclusas pedem água canalizada
Sofrimento na cadeia feminina de Chimoio

Texto: Pita Janota

A penitenciária feminina 
de Chimoio não tem água 
canalizada para satisfazer as 
necessidades higiénicas de 
todas as  reclusas.  A preocupa-
ção foi apresentada pela chefe 

do efectivo da penitenciária 
feminina de Chimoio, Ivanilda 
Clarice, no âmbito da visita 
da governadora de Manica, 
Francisca Tomás, efectuada há 
dias naquele estabelecimento 
prisional.

“Enfrentamos um grande 

constrangimento de voltar da 
machamba e ter de ir buscar 
água na bomba porque nos 
pavilhões ainda não há água 
canalizada para o banho”, de-
sabafou Clarice.

Para minimizar o drama da 
falta de água, a directora da 

Penitenciária, Teresa Machaeie, 
gostaria que o furo existente 
fosse transformado em um 
pequeno sistema de água.

“Ao nível do governo ou dos 
nossos parceiros poder  trans-
formar o furo existente para 
canalizar água para lá dentro. 

De verdade, as mulheres vol-
tam da machamba cansadas 
e vão catar água. Eu acredito 
que, com este momento da 
Covid-19, as condições de hi-
giene, como tal, são um pouco 
difíceis”, disse Machaeie.

A governadora de Manica, 
Francisca Tomás, mostrou a 
sua disponibilidade em interagir 
com diferentes parceiros na 
perspectiva de melhorar o fun-
cionamento da cadeia feminina.

“Como Conselho Executivo 
Provincial, vamos continuar 
a trabalhar com os outros 
órgãos para ver se podemos 
disponibilizar paulatinamente 
aquilo que é necessário para 
criar condições para o fun-
cionamento pleno da cadeia.  
Queremos pedir aos parceiros 
para apoiar a cadeia feminina a 
reerguer-se e continuar com o 
trabalho que tem vindo a reali-
zar”, salientou Tomás.  

A penitenciária feminina 
de Chimoio localiza-se no 
bairro de Chissui, na Cidade de 
Chimoio, e conta com um total 
de 57 reclusas, 44 das quais já 
julgadas.

com aposta em culturas de 
ciclo vegetativo curto”.  A fraca 
queda de chuva verificada re-
centemente em Sussundenga 

impediu que a população local 
pudesse produzir o suficiente 
para alimentação ao longo 
da campanha. “Em Marara, 

por exemplo, a fraca queda 
pluviométrica quebrou o ciclo 
evolutivo de culturas, o que pro-
piciou situação de insegurança 

alimentar para as comunidades 
locais”, disse Pedrito Campira 
esperando que o mesmo não 
aconteça em Dombe.

Joaquim Rapissone, campo-
nês naquela localidade de Dom-
be, conta que a sua machamba 
ficou  “reduzida a nada”. 

O facto é secundado tam-
bém pela camponesa Cidália 
Muchanga, para quem a fraca 
e irregular queda de chuva 
“traiu as expectativas de to-
dos nós (camponeses) que 
dependemos essencialmente 
da agricultura” - disse Cidá-
lia Muchanga adicionando - 
“Quando a chuva começou a 
cair, pensávamos que o milho 
iria ganhar maturidade, mas, 
já no momento de enchimento 
dos grãos, a chuva parou e 
abriu-se um sol intenso que fez 
secar todas as culturas”

Parte das mulheres que cumprem pena na penitenciária Chimoio

A fraca queda de chuva está a impedir melhorias na agricultura



4    O CampoO Campo    Maio de  2022

SABER NÃO OCUPA LUGAR

PEPINO FRITO, COMO PREPARAR?

BENEFÍCIOS

Com uma faca, corte o 
pepino na horizontal. Faça 
isso sobre uma tábua de 
corte para não danificar 
nenhuma superfície.

Coloque as tiras em 
um escorredor e enxa-
gue-as em água fria. 
Depois, seque-as bem 
usando papel toalha, pois 
o excesso de água atrapa-
lha na hora de fritar.

Remova as sementes 
do pepino usando uma co-
lher. Passe-a por ambas as 
metades, tirando todas as 
sementes e polpa do meio 
delas. Ao terminar, você 
vai ficar com duas metades 
mais côncavas. Se estiver 
usando pepinos sem se-
mente, pule a etapa anterior.

Coloque 1 colher de 
sopa (15 ml) de óleo na fri-
gideira. Depois, esquente 
a frigideira em fogo médio 
e espere até que o óleo 
comece a fazer um pouco 
de fumaça.

Corte as metades na 
transversal, em pedaços 
de 0,5 cm. Tome muito 
cuidado para que não 
fiquem finos demais, ou 
murcharão na hora de 
fritar. Depois de cortadas, 
cada fatia ficará parecen-
do uma letra “C”.

Coloque as fatias de pe-
pino na frigideira. Com uma 
colher, mexa-as sem parar, 
por cerca de três a quatro mi-
nutos. Você saberá que estão 
prontas quando estiverem 
com um aspecto brilhante. 
Depois, basta passá-las para 
um prato e desligar o fogo.

Misture as fatias com 
uma e meia colher de sopa 
(10 ml) de sal em uma 
travessa grande. Usando 
uma colher, mexa tudo 
por um minuto, ou até 
que todas elas estejam 
cobertas de sal.

Teste estas dicas!

Adicione creme de leite 
batido ao pepino assado. 
Ferva 1 chávena (240 ml) 
de creme de leite batido e 
despeje sobre as tiras de pe-
pino assadas. Depois, basta 
temperar com sal, pimenta 
e salsinha.

Deixe descansar por 
30 minutos. Durante esse 
tempo, o sal removerá 
o excesso de água do 
pepino, melhorando a tex-
tura e deixando-o menos 
aguado.

Aproximadamente 95 porcento do pepino é composto por água, sendo entretanto rico em fibras, daí a sua importância para o sistema digestivo. Possui 
baixo teor de calorias e contém pequenas quantidades de vitamina C e folato. Esta planta é um ótimo tônico para o fígado, rins e vesícula, e dá força aos cabelos 
e unhas, pelo seu alto teor de sílica e flúor. É um eficiente diurético natural e ajuda a controlar a alta pressão arterial. Pode ser utilizado também nas enfermi-
dades dos dentes e das gengivas. É indicado para amenizar dores de garganta. O Pepino é rico em potássio, que proporciona flexibilidade aos músculos e dá 
elasticidade às células que compõem a pele. Isso resulta em rejuvenescimento da epiderme, especialmente a do rosto. Pomadas preparadas com pepino, são 
utilizadas para amaciar a pele. O pepino batido no liquidificador com água e mel serve para as mãos ressecadas por detergente.

De nome científico “Cucumis sativus”, o Pepino é uma planta herbácea asiática, anual, da família das Cucurbitáceas, tem caules rastejantes, folhas 
crenadas com lóbulos triangulares e flores amarelas, sendo o fruto (pepino) uma “pepónide” alongada e cilíndrica, com casca verde e polpa clara, rica em água 
e muito consumido como vegetal. O pepino é originário das regiões montanhosas da Índia e apropriado para o plantio em regiões tropicais e temperadas.
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Texto: Normélia Inguane

Expansão do ensino bilíngue 
continua refém das TICs 

Spotlight empodera centenas 
de raparigas em Mossurize 

O sector da Educação aponta 
a expansão e o uso de tecnologias 
como principais barreiras que o 
Governo moçambicano enfrenta 
para o melhoramento do ensino 
bilíngue no País.

Segundo Carmelita Namashu-
lua, ministra da Educação e Desen-
volvimento Humano, a população 
moçambicana, sobretudo na zona 
rural, usa a língua materna como 
seu idioma de comunicação. As 
crianças em idade escolar têm 
contacto com a língua oficial 
portuguesa pela primeira vez na 
escola, facto que cria dificuldades 
no processo de ensino e apren-
dizagem.

Para colmatar esta situação, 
o governo iniciou em 2003, a 
implementação da modalidade 
de ensino bilíngue no sistema na-
cional de educação, com objectivo 
de possibilitar o aprendizado de 
um segundo idioma, imprescin-
dível para conquistar melhores 
oportunidades de estudo e tra-
balho, como também possibilitar 
o desenvolvimento emocional e 
cognitivo dos alunos. Com isso, 
estarão criadas condições para 
a valorização e promoção das 
línguas locais. 

Em Moçambique

Como refere a ministra, das 43 
línguas que Moçambique possui, 
19 fazem parte do currículo edu-
cativo. “O processo (do ensino 
bilíngue) é gradual e já está a trazer 
resultados tangíveis na expansão 
e aproveitamento pedagógico. 
Saímos de 19 escolas primárias 
completas com acesso ao ensino 
bilingue em 2003, para  três mil e 47 
em 2022, o que permitiu alcançar 
um universo de oitocentos mil 
alunos, que estão a ser assistidos 
por mais de 20 mil professores 
formados para o efeito”, referiu 
Namashulua, falando por ocasião 
do dia mundial das línguas mater-
nas, assinalado a 21 de Fevereiro.

A governante entende que as 
línguas maternas desenvolvem 

um papel crucial nos processos 
de ensino e aprendizagem, in-
clusão social, reforço da unidade 
nacional bem como nos valores 
sócio-culturais do País. “Com 
a celebração do Dia Mundial da 
Língua Materna, queremos con-
tribuir para a consciencialização 
sobre as vantagens do uso das 
línguas locais nas comunidades, 
principalmente como modalidade 
do Sistema Nacional de Educação”, 
referiu a governante.

Falando também no Dia Mun-
dial da Língua Materna, a represen-
tante do programa de formação 
de professores “Right to play”, 
Rama Muthima, sublinhou que a 
data constitui uma oportunidade 
para a revitalização e preservação 

das línguas maternas. “As línguas 
quebram barreiras. O “Right to 
play” vai continuar a cooperar com 
o Ministério da Educação e Desen-
volvimento Humano, através da 
promoção de jogos e brincadeiras 
tradicionais, em línguas locais 
como forma de salvaguardar a 
diversidade linguística do País”, 
garantiu Muthima. O coordena-
dor Nacional da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), Mar-
cos Chirinda, também participou 
da celebração do Dia Mundial da 
Língua Materna. Segundo a fonte, 
é urgente aprimorar o papel do 
professor na promoção da lín-
gua e aprendizagem multilingue 
com olhos postos na qualidade. 

Segundo avançou, a educação 
multilingue baseada na língua 
materna é uma componente-
-chave de inclusão. Há, entretanto, 
necessidade de apostar no uso 
da tecnologia para a proteção da 
diversidade linguística. “A tecno-
logia pode facilitar a preservação, 
análise, divulgação e salvar línguas 
que muitas vezes existem no for-
mato oral. Podendo transformar as 
línguas em património coletivo”, 
disse Marcos Chirinda.

O Dia Mundial da Língua Ma-
terna é celebrado anualmente a 
21 de Fevereiro. A data foi criada 
pela UNESCO em 1999 e tem por 
objectivo promover a diversidade 
linguística e cultural entre os povos 
das diferentes nações.  A data ser-
ve igualmente para homenagear 
um grupo de estudantes assas-
sinados por forças policiais que 
atearam fogo em seus corpos por 
terem organizado uma campanha 
para incluir o bengalês como uma 
das línguas oficiais do Paquistão, 
a 21 de Fevereiro de 1952. No pre-
sente ano de 2022, a cerimónia 
central teve lugar na escola Primá-
ria Completa de Sábiè, no distrito 
de Moamba, província de Maputo, 
sob o lema “Usando a Tecnologia 
para Aprendizagem Multilingue: 
Desafios e Oportunidades”.

Pelo menos 690 mulhe-
res e raparigas do distrito de 
Mossurize, na província de 
Manica, estão a beneficiar de 
um programa de empodera-
mento socioeconómico, cujo 
objectivo é também eliminar 
a violência baseada no Género.

A  i n f o r m a ç ã o  f o i 
avançada,pelo secretário per-

manente do distrito de Mossurize, 
Zacarias Queixa, no âmbito das 
comemorações do Dia Interna-
cional da Mulher, a 8 de Março do 
ano em curso. Na ocasião, Zaca-
rias Queixa louvou a iniciativa e 
desejou que a mesma produzisse 
impactos positivos nas comu-
nidades rurais, onde a pobreza é 
muito visível na camada feminina. 
“Queremos ver, a partir de hoje, 
muitas raparigas e jovens a terem  
vidas melhoradas. No nosso dis-

trito, regista-se com frequência 
muitos casos de violência baseada 
no género e de uniões prematuras, 
por conta disso, há necessidade de 
uma intervenção de todos”, disse 
Zacarias Queixa. O programa de 
empoderamento socioeconómico 
está a ser implementado pela 
organização não-governamental 
Girl Child Rights (RCR). No Dia 
Internacional da Mulher, o oficial 
de campo da GCR, Teófile Pararua, 
sublinhou que, com o trabalho de 

empoderamento das mulheres 
e raparigas, pretende-se que 
estas olhem para o futuro com 
optimismo. 

“Por essa via, queremos con-
tribuir para o desenvolvimento 
da sociedade. Como resultado 
do nosso trabalho, temos agora 
algumas raparigas capacitadas 
na criação de frangos. No conjunto 
das 690, uma parte está também 
a trabalhar em negócios de Cate-
ring”, contou Teófile Pararua.

A primeira fase do progra-

ma de empoderamento so-

cioeconómico envolveu três 

províncias, nomeadamente, 

Gaza, Manica e Nampula, com 

especial enfoque aos distritos 

de Chongoene, Xai-Xai e 

Chicualacuala, em Gaza, Chi-

moio, Gondola, Mossurize e 

Tambara, em Manica, e Moma, 

Mogovolas e Angoche, em 

Nampula.

Texto: Texto: Pita Janota  
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HIV/SIDA

Governo e parceiros juntam-se 
para travar abandono ao TARV

Desistências no TARV preocupam 
sector da Saúde em Muculuone  

Em Lioma

As autoridades do distri-
to de Gurúè, na província da 
Zambézia, estão preocupadas 
com os casos de abandono 
ao tratamento antirretroviral 
(TARV) que se regista em 
várias comunidades locais, 
especialmente em Lioma.

 
Estigma social e distância 

entre casa-hospital estão no 
centro do problema.

Várias pessoas em Lioma 
estão a desistir de ir ao hospital 
para receber medicação contra 
o HIV/SIDA. A descoberta 
dos abandonos ao TARV foi 
feita após o término do ras-
treio, em Dezembro de 2021, 
de duas mil famílias, entre as 
quais quinhentas crianças 
seropositivas, órfãs e vivendo 
em situação de extrema vul-
nerabilidade.

Texto: Lopes Obadias

Texto: Bernardo Cussumanga

Estigma continua 
a prejudicar

Líderes comunitários em 
Lioma acreditam que a desis-
tência é causada pela distância 
que separa as residências 
dos pacientes e os postos de 
saúde. Até activistas sociais 
estão a ter dificuldades para ir 
ao encontro dos pacientes. “A 
vontade em prestar assistên-
cia social ao próximo nunca nos 
faltou, mas a mesma encontra 
alguns obstáculos aliados à 
fraca cobertura devido à ex-
tensão das áreas de jurisdição 
onde cada activista é residen-
te”, disse Ardina Alberto, uma 
das líderes comunitárias em 
Lioma.

Estêvão António, activista 
no posto de Lioma, conta que 
outra barreira que contribui 
para a fraca afluência ao TARV 
é o estigma social. “Mesmo 
em conversa entre mulheres 
soropositivas, nota-se fraca 
abertura em partilhar suas 

vivências no meio familiar, mas 
com alguma persistência, nas 
visitas domiciliárias, estamos a 
ter resultados encorajadores”, 
disse Estêvão António refor-
çando que a fraca adesão aos 
serviços de TARV é também 
causada pela exposição que os 
pacientes sofrem durante a re-
cepção da medicação e o medo 
que estes sentem dos efeitos 
colaterais dos medicamentos. 

Bicicletas fazem parte 
da solução

O Governo e parceiros de-
cidiram recentemente iniciar 
uma campanha para incentivar 
as comunidades a não aban-
donarem o tratamento antir-
retroviral. A Associação Mo-
çambicana Mulher e Educação 
(AMME) ofereceu 50 bicicletas 
a igual número de activistas 
comunitários que vão passar 
a divulgar mensagens sobre 
a importância do tratamento 
antirretroviral em Gorúè.

A oficial de apoio técnico 
na AMME, Yara Cosme, espera 
que a entrega das bicicletas vá 
reforçar a estratégia de identi-
ficação de mulheres e crianças 
vulneráveis no seio das comu-
nidades beneficiárias, para os 
proporcionar apoio necessário 
de forma sistemática. 

“Como um dos parceiros 
sociais que complementa uma 
das acções desenvolvidas pelo 
governo, estamos inquietos 
devido ao sinal regressivo 
para adesão ao tratamento 
anti-retroviral, situação similar 
um pouco por todas as 16 uni-
dades sanitárias de que Gurué 
dispõe. É nesta senda que foi 
concebido este lote para, junto 
das comunidades abrangidas, 
intensificar-se o trabalho de 
rastreio a famílias vulneráveis 
com enfoque a situações de 
abandono ao TARV”, disse a 
fonte, falando no acto de en-
trega dos meios.

O secretário permanente 
de Gurúè, Humberto de Sá, 

presente na ocasião, enalteceu 
o gesto da AMME, apelando 
aos beneficiários para o uso 
racional das bicicletas. “Esta-
mos convictos de que as bici-
cletas, que hoje estão à vossa 
disposição, trarão melhorias 
de desempenho na sensibili-
zação da população para que 
adira aos cuidados de saúde 
para o bem comum, rastreando 
sim os grupos de risco, mas 
também procurando romper 
a estigmatização das pessoas 
vivendo com HIV/SIDA”, disse 
Humberto de Sá, renovando 
apelo à AMME para que conti-
nue com gestos similares para 
beneficiar a outros distritos 
da província da Zambézia, 
particularmente onde outros 
activistas estão a trabalhar 
locomovendo-se a pé.

Além de Gurué, a AMME 
está a actuar nos distritos 
de Alto Molocue, Maganja da 
Costa, Milange, Namarroi, Na-
macurra, Nicoadala, Mopeia, 
Morrumbala e Quelimane. 

O sector da Saúde no posto 
administrativo de Muculuone, 
distrito de Muecate, província 
de Nampula, mostra-se preo-
cupado com o abandono do 
Serviço de Tratamento Anti-
-Retroviral (TARV), situação 
que deixa preocupados os 
intervenientes no combate ao 
HIV/SIDA a nível local. 

Segundo o director do Cen-
tro de Saúde de Muculuone, 
Lucas Benjamim, o centro está 
a assistir um  total de mil e 58 
pessoas a fazer TARV e,  até 
Setembro de 2021, pelo menos 
50 pacientes já tinham aban-
donado o tratamento.

O responsável do Centro 
de Saúde informou que são 
apontadas como causas do 

abandono do TARV a troca de 
linhagem dos medicamentos 
do tratamento anterior, usado 
pelo sector de saúde no País, o 
que, para alguns doentes sero-

positivos, provoca vertigens.    
“Para inverter esta situa-

ção, o Centro de Saúde de 
Muculuone está a trabalhar 
com o Centro de Colaboração 

em Saúde (CCS), onde juntos 
fazem buscas nas residências 
dos doentes que abandonaram 
o serviço de TARV. Destas 
buscas, foi possível identificar 

e convencer a retoma do tra-
tamento de 35 pacientes. Há 
ainda por contactar e cons-
ciencializar 15 pacientes”, 
contou Lucas Benjamim.

Ainda segundo o director 
do Centro de Muculuone, existe 
mais uma inquietação que o 
sector de saúde enfrenta na-
quele posto administrativo. “A 
falta de ambulância para eva-
cuar doentes para o hospital da 
Sede distrital. Quando temos 
uma urgência e comunicamos 
o distrito, às vezes, temos 
respostas não positivas para 
um caso pontual de evacua-
ção, devido a estes problemas 
de transporte. Como solução, 
muitas vezes somos socorri-
dos com carros de outras insti-
tuições do governo ou então de 
particulares”,  informou  Lucas 
Benjamin.
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REPORTAGEM ESPECIAL

Texto: António Taimo, 
Dias Pascoal, Isaías Arrone

Inhambane atinge meta de produção de 18 mil toneladas de alimentos
Hortícolas, manga e carvão, na vanguarda das novas tendências de produção

As autoridades do distrito 
de Inhambane estão satisfei-
tas com os níveis de produção 
e comercialização agrícola 
alcançados durante o ano de 
2021, durante o qual foram 
colhidas 18 mil e 918 toneladas 
de alimentos, de um plano de 18 
mil e 48, com maior destaque 
para as 14 mil e 328 toneladas 
só de hortícolas.

 
Para além do distrito de 

Inhambane, agricultores em 
Inharrime e Mabote estão a ter 
bons resultados na produção 
de manga em carvão. 

Do total das toneladas co-
lhidas no distrito de Inhambane, 
14 mil e 328 são hortícolas. Os 
resultados satisfatórios foram 
alcançados devido a vários 
factores, um dos quais é o em-
penho diário de um total de três 
mil e 940 produtores assistidos 
por 10 extensionistas que, na 
sua maioria, se dedicam à pro-
dução de cereais e hortícolas 
diversas.

De acordo com o Adminis-

trador do Distrito de Inham-
bane, Américo Adamugi, o 
“desempenho positivo” do 
sector agrícola foi também 
influenciado pela queda regular 
das chuvas, para além da en-
trega dos agentes de extensão 
rural e dos próprios produtores 
na assimilação das técnicas de 
produção agrícola. 

O Executivo distrital está 
empenhado no incentivo à 
produção de comida a nível de 
Inhambane. “Durante o ano 
passado, distribuímos aos 
produtores 440 quilogramas 
de sementes de milho, mil e 75 
quilogramas de batata-reno e 
4.7 quilogramas de hortícolas 
diversas a um total de 3 mil 
820 produtores de todas as 
baixas a nível do nosso distrito 
de Inhambane”, disse Américo 
Adamugi.

Nem tudo foi “mar-de-ro-
sas” no sector. Segundo o ad-
ministrador, esforços deverão 
ser acrescidos à produção de 
culturas de rendimento, espe-
cialmente a castanha-de-caju 
porque Inhambane conseguiu 
colher mil e quatro toneladas, 
de um plano de mil e 315, o que 
representa um alcance de ape-

nas 76.3 porcento. Acredita-se 
que a baixa na produção de 
castanha está relacionada à 
fraca adesão dos produtores 
ao processo de pulverização 
dos seus cajueiros.

Os números de comerciali-
zação agrícola também estão 
em alta em Inhambane. Em 
2021, o distrito conseguiu ven-
der cinco mil e 451 toneladas de 
produtos diversos, de um plano 
de cinco mil e 675 toneladas. As 
culturas mais vendidas foram 
os tubérculos. Entretanto, não 
se pode dizer o mesmo em 
relação à produção de coco e 
batata-doce. 

“Alcançamos 96.7 porcento 
e o mais baixo desempenho 
notabilizou-se na comercia-
lização da batata-doce ao 
alcançar 36. 3 por cento. Ape-
sar de não termos conseguido 
alcançar uma boa comerciali-
zação destas duas culturas, a 
comercialização no seu todo 
foi um sucesso pois ultrapas-
samos a meta planificada em 
224.3 toneladas”, satisfeito, 
disse Américo Adamugi.

Pecuária

Inhambane registou, duran-
te o ano de 2021, a existência 
de 30 mil e 51 animais diversos, 
com maior destaque para dois 
mil e 685 cabritos e duas mil e 
104 cabeças de gado bovino. 
Segundo Américo Adamugi, 
a sanidade de todos aqueles 
animais foi garantida pela rea-
lização de banhos carracicidos 
e várias campanhas de vaci-
nação contra diversas doen-
ças. “Conseguimos vacinar 1 
milhão e 64 mil e 752 animais 
e tivemos 14 mil 605 animais 
que foram banhados contra 
carraças, carbúnculo hemático 
e assintomático. Mesmo assim, 
vamos continuar a sensibilizar 
as populações para aderirem 
cada vez mais às campanhas 
que são promovidas para os 
banhos carracicidas como 
forma de massificar a sanidade 
animal para certificarmo-nos 
de que não haja perdas”, avan-
çou a fonte.

Pesca

Inhambane é banhado pelo 
Oceano Índico e recheado de 

água que torna a baía uma 
potência em produção pes-
queira. O governo distrital havia 
planificado capturar três mil e 
579 toneladas de pescado, mas 
conseguiu muito mais. “Ultra-
passamos a meta uma vez 
que capturamos três mil e 935 
toneladas de pescado. Para 
o sucesso desta actividade 
contamos com a colaboração 
dos Conselhos Comunitários 
de Pesca que estão a funcio-
nar a nível das comunidades 
pesqueiras”, indicou Adamugi.

O interlocutor disse ainda 
que, para melhorar a produ-
ção pesqueira e melhor gerir 
o sector, o governo distrital 
constituiu e oficializou o Co-
mité de Cogestão Costeira. 
“Queremos que este tipo de 
actividade beneficie a todas 
as comunidades do distrito”, 
justificou Américo Adamugi.

Produção de manga está em 
alta em Inharrime

Para além de Inhambane, 
o distrito de Inharrime, está 
a revelar-se um dos grandes 
produtores de manga a nível 
nacional. Na campanha agrícola 

2021/2022, um único produtor 
conseguiu colher 370 mil e 665 
toneladas de manga. É tanta 
produção que os agricultores já 
começam a pedir a instalação 
de mais fábricas para proces-
samento da manga.

O feito de 370 mil e 665 
toneladas é do agricultor Er-
nesto Cumbi, que vive no 

povoado de Mavunjane, na 
localidade de Chacane. Ernesto 
Cumbi conta que, trabalhando 
numa área de 24 hectares, 
durante a campanha agrícola 
2021/2022, ganhou 700 mil 
meticais só do cultivo e venda 
de manga. “Com o dinheiro, abri 
dois furos de água para vender 
em zonas onde há carência de 
água. A informação que tenho 
é de que os furos vão beneficiar 
cerca de 300 famílias que antes 
percorriam longas distâncias 
à procura de água”, contou 
Ernesto Cumbi.

Um dos desafios do pro-
dutor de mangas é o combate 
à mosca da fruta, mas a Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM) já está a trabalhar com 
os produtores locais com vista 
a eliminar os impactos da mos-
ca. “A UEM está a fazer uma 
pesquisa. Colocou armadilhas 
para capturar os machos da 
mosca. Em cada final do mês, 
a Universidade vem levar as 
amostras para o laboratório 
como forma de descobrir o me-
dicamento eficaz para eliminá-
-la”, contou Ernesto Cumbi.

Produtor pede fábrica para 
processamento de manga

Está a haver um excesso 
de produção da manga em 
Inharrime. Toda a produção dos 
agricultores é absorvida pela 
empresa AfriFruta, por sinal, 
a única que trabalha no ramo 
de processamento de manga 

a nível do distrito. 
Porque a produção é muita, 

a AfriFruta adoptou um sistema 
de absorção em escala. “Agora 
há muita concorrência na pro-
dução da manga através da 
publicidade que a AfriFruta fez 
incentivando a população para 
produzir mais manga. Quando a 
fábrica leva cerca de sete tone-
ladas de fruta, o produtor deve 
esperar uma ou duas semanas 
para meter outra quantidade. 
Essa paragem faz com que nós 
acumulemos prejuízos, porque 
a manga vai-se estragando 
devido à mosca que paulati-
namente ataca a fruta” - disse 
Ernesto Cumbi acrescentando 
- “Nos próximos anos, a fábrica 
não vai conseguir processar 
toda a fruta porque, a cada dia, 

nascem mais produtores. Por 
isso, pedimos ao governo que 
mobilize mais parceiros para 
montar mais uma fábrica de 
processamento da fruta”.

Produtoras em Mabote 
satisfeitas com rendimentos 

do carvão

Se em Inharrime os produ-
tores estão a investir na manga, 
em Mabote é o carão que se 
revela sucesso. Um conjunto de 
mulheres do distrito de Mabote, 
na província de Inhambane, 
estão empenhadas na pro-
dução de carvão vegetal, uma 
actividade de rendimento que 
contribui para a subsistência de 
várias famílias, mas que, duran-
te anos, vinha sendo exercida 
maioritariamente por homens.

Em 2021, Alda Armando, 
natural de Gubogubo, em Ma-
bote, é uma das várias mulhe-
res que se uniu ao seu esposo 
para ganhar dinheiro com a 
produção de carvão. A produ-
tora já conta com quatro fornos 
de onde consegue uma renda 
que, segundo ela, compensa.

‘’Vendemos aqui em Gubo-
gubo para clientes de vários 
cantos do país, especialmente 
os que vivem em Inhambane, 
Maxixe e Maputo” - disse a 
fonte acrescentando - “Em 
cada forno, produzo entre 30 
e 50 sacos de carvão, cada um 
dos quais custa 200 meticais.”

Os cálculos do negócio de 
Alda Armando indicam que, 
em cada produção, a mulher 
consegue entre seis mil e dez 
mil meticais. “Conseguimos 

obter dinheiro para, entre ou-
tras despesas familiares, ad-
quirir comida, roupa e material 
escolar para duas crianças da 
oitava e décima classes, de um 
total de sete filhos que temos’’, 
contou Alda Armando, mulher 
que também se dedica à agri-
cultura, cultivando amendoim, 
milho e mapira, assim como à 
pecuária, criando gado bovino.

A jovem Carmina Alexandre, 
outra produtora de carvão ve-
getal em Gubogubo, também 
está a investir na área desde o 
ano de 2021. Tem actualmente 
dois fornos em cada um dos 
quais consegue até 50 sacos 
de carvão. “É um trabalho difícil, 
mas vale a pena porque que 
dá lucro. Vendo o saco a 200 
meticais. Junto com o meu 
marido, estamos a guardar o 
dinheiro que ganhamos com 
a venda de carvão. Queremos 
investir num outro negócio, as-
sim como queremos construir 
uma casa melhorada”, contou 
a produtora. 

A produtora teve de vencer 
algumas barreiras de discrimi-
nação social para trabalhar na 
área de carvão. “Muitas pes-
soas riem-se de nós. Vêem-
-nos sujas com o pó de carvão 
e dizem que estamos a ficar 
escuras, mas nós sabemos o 
que estamos a fazer. O carvão é 
um negócio que vale a pena e as 
mulheres deviam experimen-
tar”, recomendou a produtora 
Carmina Alexandre.Agricultores pedem fábrica de processamento de manga para evitar excesso de produção

Do total das toneladas colhidas no distrito de Inhambane, 14 mil e 328 são hortícolas.

Produção de carvão é nova aposta das comunidades em Inharrime
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CULTURA

Parque de Chimanimani projecta 
mais de mil turistas este ano

O Parque Nacional de Chi-
manimani, localizado no distri-
to de Sussundenga, província 
de Manica, acolheu em Março 
do ano em curso  a cerimónia 
de abertura oficial da época 
turística 2022, projectando a 
recepção de mais de mil turis-
tas até ao final de 2022.

Para responder à demanda, 
está prevista a criação de um 
acampamento turístico na co-
munidade de Nhabaua. Durante 
a abertura da cerimónia, o Se-
cretário do Estado em Manica, 
Edson Macuácua, lembrou que, 
o último informe à Nação, o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, exortou a comunidade 
e a administração do Parque a 
criarem  condições necessárias 
para a preservação daquele 
“santuário ecológico”, com 
vista a atrair mais visitantes. 
“Estamos aqui para encorajar 
que continuem a promover 
este parque, que já é uma 
referência turística de classe 
mundial. Chimanimani é um dos 
parques nacionais especiais 

porque  possui espécies raras 
de animais do mundo, mas 
também o monte mais alto de 
Moçambique, o Binga”, disse o 
Secretário de Estado. 

O administrador do Parque 
de Chimanimani, Lionel Macica-
me, contou na mesma ocasião 
que, em 2021, durante a fase 
inicial da retoma pós-ciclones, o 
parque registou apenas trezen-
tas visitas, mas as expectati-
vas para este ano são maiores. 

“Esperamos que o número de 
visitantes aumente para mais 
de mil. O Parque de Chimani-
mani tem potencialidades para 
atrair turistas e, atualmente, 
estamos a reforçar a nossa 
capacidade de alojamento, 
erguendo mais edifícios para 
acomodar mais visitantes”, 
avançou Macicame.

O Parque Nacional de Chi-
manimani oferece uma cone-
xão profunda com a natureza 

e dispõe de atractivos únicos 
e diferenciados com destaque 
para o pico do País, monte Binga, 
com dois mil e quatrocentos e 
trinta e seis metros de altura, 
cascatas cristalinas, pinturas 
rupestres, cavernas, espécies 
endémicas, florestas exube-
rantes, o elefante das monta-
nhas e diversos antílopes. Para 
capitalizar estes atractivos, o 
Parque vai apostar no turis-
mo doméstico, incentivando 

visitas diárias para os turistas 
nacionais que queiram também 
apreciar as pinturas rupestres, 
fazer canoagem e alpinismo. 

“Estão ainda planificadas 
actividades como visitas às 
cascatas de Mohôa e Mudzira. 
Vinte porcento das receitas das 
visitas diárias vai ser canalizado 
às actividades de desenvol-
vimento das comunidades 
residentes na zona tampão do 
Parque, como tem sido feito 
regularmente”, explicou Lionel 
Macicame.

Informações avançadas 
por Macicame indicam que 
Chimanimani está a contribuir 
significativamente para a ma-
nutenção da vida selvagem 
da rede nacional das áreas de 
conservação, bem como para a 
manutenção da biodiversidade 
global e espécies migratórias, o 
que está a despertar a atenção 
do País e do mundo não só 
para a prática do turismo mas 
também para a realização de 
pesquisas acadêmicas.   

Locais de interesse no parque de Chimanimani

Texto: Guilherme Chaúque

“Há pessoas que não conhecem o 
valor da arte”, diz jovem retratista

Com papel em branco, bor-
racha, régua e lápis, o jovem 
Gervásio Sitoe (GS), retratista 
residente no distrito de Boane, 
na província de Maputo, vai 
desenhando as várias pes-
soas que o tem contactado 
com objectivo de ver as suas 
faces eternizadas numa folha, 
um trabalho que exige muita 
minuciosidade com vista a 
garantir resultados que satis-
façam os seus clientes. Sitoe 
tem, na arte de desenhar, o 
seu ganha-pão, um talento que 
partiu “por acaso”, através de 
pequenos rabiscos imitando o 
seu colega da escola, isto no 
ensino primário. Ele afirma que 
a arte é pouco valorizada, pois 
muitas pessoas não conhecem 
o seu devido valor. Nesta edição, 
“O Campo” (OC) vai conduzir o 

leitor numa viagem para co-
nhecer este jovem sonhador, 
igual a muitos outros que vêem 
na arte e cultura um meio de 
sobrevivência.

 OC: O que significa a  arte de 

desenhar para si?

GS: A arte de desenhar vai 
além de pegar em materiais de 
desenho e começar a rabiscar 
nos papéis. É expressar aquilo 
que eu sou. É uma terapia. É 

através dela que busco a paz 
e tranquilidade. Com o papel 
expresso os meus sentimentos.

OC: Que sentimentos pre-
tende transmitir através dos 
seus retratos?

GS: Através dos meus de-
senhos pretendo transmitir 
aquilo que sinto como artista e 
levar a arte para outra dimensão 
contando as histórias do meu 
povo. Uso a arte para contar as 
minhas vivências e contribuir 
na evolução da cultura no País.

OC: Como surgiu o gosto 
pelo desenho e arte?

GS: Não cresci interessado 
com a arte. Tudo começou no 
ensino primário, quando eu 
frequentava a quarta classe, 
tinha dez anos e estudava com 
um amigo que, a nível da minha 
escola, já era uma referência na 
arte de desenhar. De tanto eu 
brincar com ele acabei apren-
dendo a rabiscar. De lá até cá, 
já não consigo mais me 
desprender da arte. 

Parte das obras de Gervásio Sitoe
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Texto: Jordão Nomeado

Texto: Filipe Siueia    
Foto: Alfredo Chuma

Programa financia iniciativas de 
negócio para jovens em Maputo

Isso significaria perder 
uma parte de mim. Não 
faria sentido eu continuar 

a viver. 

OC: Onde almeja chegar com 
a sua arte?

GS: Nunca tive o interesse de 
querer aparecer. O meu maior 
objectivo é melhorar o meu talento 
e ter um atelier onde irei fazer 
os meus desenhos. Agora estou 
limitado porque não tenho dinheiro 
para comprar tintas. Continuo 
só usando o lápis para desenhar. 
Estou limitado também porque os 
materiais necessários para a exe-
cução de outros tipos de trabalho 
exigem muito dinheiro.

OC: E quantos retratos conse-

gue vender por mês?

GS: Não tenho feito muita pro-
paganda dos meus trabalhos, mas 
consigo vender mensalmente dois 
a três retratos. Ainda não tenho 
muita adesão. Algumas pessoas 
só perguntam sobre os meus 
serviços mas não os compram. É 
possível que isto esteja a aconte-
cer porque não há consideração e 
apreciação à arte. Quando aplico 
valores que eu acho justo, as 
pessoas acham que são altos, 
contudo, não consigo vender. Os 
preços dos retratos partem dos 
500 até dois mil e 500, dependen-
do do tamanho.

OC: Com essas dificuldades 
que enfrenta, acha que a arte é 
um bom negócio?

GS: É difícil responder a essa 
questão porque tudo depende 
da comunidade em que o artista 
estiver inserido. Muitas pessoas 
pensam que desenhar ou pintar é 
só jogar tinta e fazer simples rabis-
cos. Muitas delas não conhecem o 
real significado da arte. Se o artista 
estiver inserido numa sociedade 
em que há certos indivíduo que 
conhecem o valor da arte, estes 
claramente que vão investir nela, 
vão apoiar o artista e adquirir os 
seus produtos ou comprar os seus 
serviços, mas se ele estiver num 
sítio em que não é conhecido ou 
não se dá valor ao seu trabalho, 
claramente não será um bom 
negócio. Na zona onde realizo os 
meus trabalhos artísticos, por 
exemplo, reconhece-se que eu 
faço trabalhos espectaculares, 

mas as pessoas gostam de discutir 
os preços por mim estabelecidos 
no sentido de reduzi-los.

OC: Qual é a sua maior clien-
tela?

GS: Eu tenho recebido clientes 
de quase todas as idades, mas ge-
ralmente têm sido os jovens. Estes 
recomendam os meus trabalhos 
como presentes de aniversário ou 
presentes a oferecer em qualquer 
data comemorativa.

OC: O que você já conseguiu 
adquirir com o dinheiro do trabalho 
que faz?

GS: Eu tenho usado o dinhei-
ro das vendas do meu trabalho 

para pagar “chapa” (transporte 
público) pois a minha escola está 
longe de onde moro. Estou a fazer 
licenciatura em Ensino de Desenho 
na Universidade Pedagógica de 
Maputo. Sabe que construí um 
quadro escolar onde pretendo dar 
aulas particulares de desenho e 
geometria descritiva?

OC: Interessante, quais são os 
seus desafios individuais como 
artista?

GS: O meu maior desafio como 
retratista é chegar à fasquia do 
hiper-realismo. É um nível em que 
o retrato chega a ser confundido 
com uma fotografia. Vou continuar 
a trabalhar e a praticar para chegar 
até a esse nível. Enquanto isso, 
façamos o que podemos!

SE quer mais 
crescimento
em Manica

O Secretário de Estado em 
Manica, Edson Macuácua, instou 
este mês aos membros do Fórum 
de Consulta e Concertação Social 
a criar um ambiente saudável de 
negócio e promoção da justiça 
social para impulsionar o desen-
volvimento da província.

Macuácua fez a solicitação 
durante o Primeiro Fórum de Con-
sulta e Concertação Social, evento 
que teve lugar recentemente na 
cidade de Chimoio, envolvendo o 
Governo, movimentos sindicais e 
o sector privado.

Segundo o dirigente, o objec-
tivo daquela sessão é promover 
um ambiente de trabalho que fa-
voreça ao diálogo aberto e salutar 
de negócio e de trabalho, para o 
bem-estar de todos envolvidos 
os membros envolvidos na cadeia 
de produção em manica.

Macuácua enalteceu ao mo-

O “Programa EMPREGA” na 
província de Maputo, pretende 
impulsionar o negócio de 200 
jovens integrados em diversas as-
sociações juvenis, com objectivo 
de criar mais postos de trabalho 
para essa camada.

Segundo a Secretária do Esta-
do na província de Maputo, Vitória 
Diogo, através do EMPREGA, mui-
tos jovens vão também beneficiar 
de estágios pré-profissionais 
remunerados e formação técnico-
-profissional, visando a melhoria 
e aumento das condições da 
empregabilidade.  

Vitória Diogo informou que 
no quadro da empregabilidade, 
o governo alocou 179 conjuntos 
de material de auto-emprego, de 
um plano de 68. “Muitos  jovens 
beneficiaram-se de estágios 
pré-profissionais, possibilitando 
que estes fossem expostos ao 
primeiro ambiente laboral a apren-
dessem os valores de mérito e 
auto-superação”, disse Vitória 
Diogo.

A Secretária de Estado con-
tou ainda que, na província de 
Maputo, o programa EMPREGA, é 
assegurado pelo Banco Mundial e 

vimento sindical e empresarial 
da província, pelo seu papel que 
desempenha como plataforma 
de diálogo laboral, principalmente 
num momento em que o País e a 
província de Manica, em particular, 
foram afectados pela pandemia 
da Covid-19, que desestabilizou a 
economia do país.

Por seu turno, o representante 
do movimento sindical da província 
de Manica, João Dango, falando 
em entrevista a vários órgãos de 
comunicação social, representa-
dos na cidade de Chimoio, fez a 
radiografia da situação laboral da 
província, classificando-a como 
“não sendo das melhores”. 

“Por exemplo, muitas empre-
sas fecharam as portas devido à 
Covid-19, afectando muitos pos-
tos de emprego. Estou particular-
mente preocupado com algumas 
empresas que não honram com as 
obrigações contratuais com seus 
colaboradores”, concluiu Dango.

vai ser executado em cinco anos, 
devendo, numa primeira fase, 
apoiar 35 mil jovens, começando 
dos distritos da Manhiça, Matola 
e Matutuine. “A escolha da nossa 
província para fase-piloto é uma 
grande responsabilidade. Por 
isso, queremos exortar a todos 
os intervenientes neste processo 
para que tudo façam com vista a 
cumprir com os termos de referên-
cia (desenhados)”, a fonte.

Vitória Diogo chama aten-

ção aos jovens beneficiários no 
sentido de formalizarem os seus 
negócios para que não incorram na 
tentação de desvios de aplicação 
de fundos, devendo focar atenção 
nos objectivos das empresas e 
saber distinguir entre receitas e 
lucros. “Na competição de Plano 
de Negócio, os jovens donos das 
empresas que vão ganhar até um 
milhão e 500 mil meticais não 
reembolsáveis devem assegurar o 
sucesso do seu negócio. queremos 
que mais jovens sejam absorvidos 
no ambiente laboral, devendo tudo 
fazer para o crescimento das suas 
empresas, gerando mais renda, e 
ter sempre presente que é com o  
trabalho árduo que se consegue 
atingir os resultados almejados”, 
apelou Vitória Diogo.

O Programa EMPREGA foi 
lançado em Outubro de 2021, pelo 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, com objectivo de impul-
sionar a competição de planos de 
negócio entre Jovens com idade 
compreendida entre os 18 e os 35 
anos, com especial atenção para a 

captação de mulheres e seu em-
poderamento nas diversas áreas 
de desenvolvimento do país.

Segundo o Portal do Governo 
de Moçambique, o EMPREGA 
é um programa governamental 
implementado pela Secretaria de 
Estado da Juventude e Emprego 

(SEJE) através do Instituto Na-
cional da Juventude e conta com 
o apoio do Banco Mundial, através 
do “Projecto para Aproveitar o Di-
videndo Demográfico (PADD): De-
senvolvimento e Empoderamento 
para Jovens em Moçambique”.

Vitória Diogo, ecretária do Estado na província de Maputo.
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Os distritos de Massange-
na, Mabalane e Mapai, loca-
lizados na província de Gaza, 
estão a intensificar o plantio de 
mudas de cajueiros para me-
lhorar os índices de produção 
de castanha-de-caju.

Para 2022, está planifi-
cada a produção de 16 mil 
mudas de cajueiros e, neste 
momento, já foram distribuí-
das e plantadas mais de 6 mil.

A informação foi dada 
pelo secretário do Estado 
em Gaza, Amosse Macamo, 
segundo o qual, apesar dos 
ciclones registados nos últi-
mos tempos, que dificultam 
a massificação do plantio 
de mudas de cajueiros, os 
resultados já alcançados são 
satisfatórios. “E o Conselho 
de Representação do Estado 
vai continuar a fazer acom-
panhamento para que se tire 
maior proveito deste traba-
lho”, disse Amosse Macamo.

Texto: Eduardo Mussapa
Fotos: Cortesia CSPRE

Gaza massifica plantio de cajueiros
O dirigente lamentou o 

facto de alguns produtores 
estarem, neste momento, a 
render quantidades que não 
correspondem ao número 
dos cajueiros existentes, 
tomando como exemplo 
um produtor do distrito de 
Mabalane que possui mais 
de mil árvores e só consegue 
colher, por ano, mil quilogra-
mas de castanha. “Fazendo 
o maneio das plantas como a 
poda e sacha, o rendimento 
seria maior. As estruturas 
locais devem fazer o acom-
panhamento dos praticantes 
desta actividade para que 
nas próximas épocas tenham 
boa produção”, recomendou 
o secretário.

Neste momento, se-
gundo Amosse Macamo, a 
província de Gaza tem cerca 
de três milhões de cajueiros 
produtivos. “Acreditamos 
que, nos próximos tempos, 
iremos duplicar o número 
de cajueiros, pois esta é uma 
das apostas do governo e 
estamos a trabalhar para 
que isto torne se uma rea-

lidade”, prometeu a fonte.
Informações indicam que, 

há quatro anos, nenhum dis-
trito da zona norte de Gaza 
conseguia contribuir com 
pelo menos um por cento da 
produção global na cadeia de 
valor do caju. 

Guenzane Maluleque, 
um dos produtores de cas-
tanha-de-caju no distrito 
de Mapai, fez saber que, 
nos últimos tempos, tem 
vindo a dedicar a sua vida 
no plantio de cajueiros, ten-
do afirmado que iniciou 
esta actividade em 2012 
e, actualmente, conta com 

mais de mil e 300 plantas. 
“Dos 30 hectares que 

tenho, estou a explorar cerca 
de 20, mas prevejo expandir 
as plantações nos próximos 
anos”, disse Guenzane Ma-
luleque, acrescentando que, 
em 2021, colheu cerca de mil e 
20 quilogramas de castanha, 
tendo arrecadado mais de 50 
mil meticais. 

O produtor, que também 
cultiva feijão-nhemba e Me-
lancia, fez saber ainda que a 
produção de castanha-de-
-caju está a melhorar a sua 
vida. “Consigo sustentar-
-me com esta actividade. 

Recentemente, adquiri três 
embarcações que uso para 
carregar viaturas, pessoas 
e bens. Comprei também 
53 caprinos, sem contar 
que, graças à castanha, os 
meus filhos vão à escola. 
Aliás, estou a empregar oito 
pessoas, cinco das quais são 
mulheres”, contou Guenzane 
Maluleque.

O combate a pragas e falta 
de fontes de água são dois 
dos grandes desafios que 
Guenzane Maluleque en-
frenta na produção agrícola. 
Para minimizar os impactos 
negativos das pragas em 
suas machambas, Maluleque 
tem recebido apoio de exten-
sionistas, enquanto pede que 
seja aberta na sua zona pelo 
menos uma fonte de água.

Os sonhos de Guenzane 
Maluleque não param so-
mente na castanha. “Estou a 
planear, no futuro, incremen-
tar a minha produção através 
do plantio de laranjeiras as-
sim como de outras culturas 
tolerantes a seca”, antecipou 
o produtor.

As projecções de produ-
ção agrícola para a campanha 
agrária 2021/2022, no distrito 
de Meconta, província de Nam-
pula, indicam que poderão ser 
colhidas pelo menos 583 mil 
e 840 toneladas de produtos 
diversos, com maior destaque 
para o gergelim, milho, man-
dioca, feijões e oleaginosas, 
resultando num crescimento 
na ordem de 3.2 porcento, 
contra os 2.5 conseguidos na 
campanha anterior.

Dados indicam que as 
milhares de toneladas vão 
ser colhidas de uma área de 
185 mil e 115 hectares, contra 
os 181 mil e 266 hectares da 
campanha anterior, de onde 

Texto: Eugénio Adriano

Meconta projecta crescimento 
na produção agrícola 

São esperadas mais de 583 toneladas de alimentos

se conseguiu colher 531 mil 
e 380 toneladas de produtos 
diversos.

Marta de Castro, em re-
presentação à directora 
distrital do Serviço de Activi-

dades Económicas (SDAE) de 
Meconta, contou que várias 
acções estão sendo levadas 
a cabo no distrito, com o fim 
último de se alcançar a meta 
de produção estipulada. 

“Estamos a envidar esfor-
ços com vista a aumentar 
cada vez mais as áreas de 
cultivos, através de abertura 
de machambas em blocos, 
assim como a utilização 
de tractores para lavoura e 
sacha. Para isso, recebemos 
10 tractores financiados no 
âmbito do programa Susten-
ta e que foram canalizados 
a pequenos agricultores.” - 
disse a fonte acrescentando 
- “A campanha agrícola no 
distrito está a decorrer de 
forma satisfatória, devido 
ao estado vegetativo das 
culturas, aliado a queda re-
gular de chuvas, o que alegra 
ao sector de agricultura e os 
camponeses que perspecti-
vam boa campanha”.

De acordo com Marta de 
Castro, o sector de activida-
des económicas em Meconta 
tem um total de 23 extensio-
nistas, que dão assistência 
técnica aos camponeses, 
educando-os sobre fazer 
produção em linha, intro-
dução e uso de sementes 
melhoradas e certificadas.

“Neste momento, o sec-
tor está a maximizar a lavou-
ra de campos de produção da 
segunda época ao mesmo 
tempo que se está a lançar 
apelos aos camponeses do 
distrito, para que aumentem 
a produção da mandioca por 
ser uma cultura resistente a 
estiagem e pragas.

Equipa do Governo em visita a campos de cajueiros
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Texto: António Taimo

O Serviço Distrital de 
Saúde, Mulher e Acção So-
cial (SDSMAS) está preocu-
pado com a subida de casos 
de malária, infecções por 
HIV e não adesão aos partos 
institucionais por parte das 
comunidades do distrito de 
Inhassoro, na província de 
Inhambane. 

Entretanto, a radiografia 
de desenvolvimento do 
sector da saúde no período 
entre 2020 e 2021, indica 
que resultados satisfatórios 
estão a ser registados nas 
áreas de violência domés-
tica, veterinária e consultas 
pré-natais.

Durante os primeiros 
nove meses de 2021, foram 
registados 15 mil e 595 
casos e um óbito, contra os 
sete mil e 401 casos ocor-
ridos no mesmo período 
de 2020.

Os dados foram recen-
temente fornecidos pelo 
director do SDSMAS, Carlos 
Covane, segundo o qual a 
malária continua sendo a 
principal causa de interna-
mento nas unidades sani-
tárias de Inhassoro.

Os 182 funcionários de 
diversas especialidades, 
afectos ao sector da saúde, 
estão a ter mais trabalho na 
área de malária. O SDSMAS 
de Inhassoro decidiu deslo-
car-se às comunidades para 
fazer trabalho de campo 
com a população local para 
ajudá-la a eliminar a multi-
plicação do mosquito. “Es-
tamos agora a trabalhar com 

Malária, HIV e partos inquietam 
autoridades da Saúde em Inhassoro

as comunidades no sentido 
de fazerem uso correcto 
da rede mosquiteira, para 
além da massificação de 
mensagens sobre a higiene 
individual e colectiva. Ensi-
namos às comunidades que 
elas devem eliminar águas 
estagnadas, uma vez que 
estas são a principal causa 
da multiplicação do mosqui-
to causador do paludismo”, 
contou Carlos Covane.

Mordedura Canina

Enquanto sobem os ca-
sos de malária, resultados 
positivos são registados na 
área de veterinária. “Houve 
uma ligeira redução em ca-
sos de mordedura por cães. 
Tivemos, em 2020, um total 

de 23 casos, contra os 19 do 
ano passado, ambos sem 
registo de óbitos”, relatou 
Carlos Covane.

Consultas pré-natais

Mais mulheres estão a 
aderir às consultas pré-na-
tais em Inhassoro. O director 
do SDSMAS reporta que, na 
área de consultas pré-na-
tais, o sector da Saúde teve 
um registo de 88 porcento 
do plano esperado, contra 
os 72 porcento registados 
no mesmo período de 2020. 
“Entretanto, tivemos uma 
ligeira redução na aderência 
aos partos institucionais. Os 
dados que temos indicam 
que, em 2020, aconteceram 
dois mil e 470 partos dentro 

das unidades sanitárias, 
contra sos dois mil e 457 
partos de 2021” - disse Car-
los Covane acrescentando 
- “Esta redução deveu-se, 
em grande medida, à pan-
demia da COVID-19 que fez 
com que as mulheres não se 
deslocassem às unidades 
sanitárias, para além da 
chegada tardia de algumas 
mulheres”.

O distrito de Inhassoro 
tem casas mãe-espera 
que serviram de incentivo 
para o aumento de partos 
institucionais. “As mulheres 
gestantes, que vivem longe 
dos postos de saúde, podem 
vir morar nessas casas, à 
espera da data do parto”, 
recomendou Carlos Covane.

Aumento de infecções
 por HIV

No que diz respeito à 
problemática de HIV/SIDA, 
o distrito de Inhassoro pos-
suía em 2020 um total de 
cinco mil e 898 pacientes 
nos serviços de Tratamento 
Antirretroviral (TARV), entre 
os quais cinco mil e 639 
adultos e 259 crianças. “O 
HIV/SIDA continua sendo 
também uma das doenças 
que nos tira o sossego. 
Durante os primeiros nove 
meses de 2021, tínhamos 
o registo de seis mil e 352 
pacientes em TARV, dos 
quais seis mil e 69 adultos 
e 283 crianças. Estes dados 
representam um aumento 
de 454 pessoas que agora 
vivem com o HIV. 

Aumento de denúncias de 
violência doméstica

O director distrital de 
saúde disse numa outra 
abordagem estar feliz com 
o comportamento das co-
munidades na denúncia 
de casos de violência do-
méstica, o que no passado 
não era notório. “Graças a 
essas denúncias, atende-
mos 163 pessoas em 2020 
contra 142 atendidas o ano 
passado, o que mostra uma 
redução de 21 casos”, disse 
Carlos Covane recomen-
dando que a população 
deve continuar a denunciar 
todos os comportamentos 
violentos nas comunidades 
de Inhassoro.

Mulheres estão cada vez mais a aderir aos serviços de pré-natal para garantir saúde a seus bebés
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Texto: Salvador Pedro

Texto: Agostinho Pedro

A noite do dia 25 de Abril 
do ano em curso foi um terror 
para algumas famílias do bair-
ro de Murapaniua, no distrito 
de Ribáuè, em Nampula.

Um óbito e 12 pessoas fe-
ridas foi o resultado da chuva 
e trovoadas que se fizeram 
sentir naquele dia, mas a boa 
nova é que todos os feridos já 
receberam alta e voltaram fe-
lizes para as suas residências.

A informação foi fornecida 
por Laurentino Paulo, técnico 
de enfermagem geral nos 
Serviços de Urgência do Ban-
co de Socorros do Hospital 
Rural de Ribáuè.

Alguns dos sobreviventes 
lembram-se o que exacta-
mente aconteceu no dia 25. 
“Eu estava dentro de casa e, 

Deputados fiscalizam centros 
de reassentamento em Niassa

Feridos por descarga 
atmosférica já 
receberam alta

No âmbito do ciclone Gombe

de repente, ouvi um ruído de algo 
que caiu na porta de casa. Fui a 
correr para ver o que se passava. 
Primeiramente, suspeitei que 
a parede da casa havia caído, 
mas quando cheguei à porta, 
percebi que afinal o meu filho 
tinha sido fustigado por um raio 
e estava totalmente coberto de 
matope”, contou mãe Cacilda 
Manuel, uma das residentes de 
Murapaniua. 

O fenómeno agitou o bairro. 
Algumas vítimas da descarga 
atmosférica contam que foram 
surpreendidas durante o jantar, 
outras enquanto cozinhavam. 
Das 12 vítimas, duas são jovens 
de 18 anos de idade.

Líderes comunitários acre-
ditam que o fenómeno natural 
é resultado de algo sobre-
natural. “Isto é resultado de 
superstição praticada por um 
cidadão daqui de Murapaniua” 

- disse Rafael Muinea, um 
dos líderes comunitários do 
bairro Murapaniua, antes de 
avançar - “Num certo dia, 
enquanto estávamos numa 
sessão de consumo de be-
bidas alcoólicas de fabrico 
caseiro, o indivíduo disse que 
pretendia fazer uma magia de 
trovoada contra o falecido, 
devido a uma disputa sobre 
quem tinha mais poder so-
brenatural”. 

Segundo Rafael Muinea, 
para melhor aferir o assun-
to, a liderança do bairro vai 
mover um processo-crime 
que envolve a  Associação 
de Médicos Tradicionais de 
Moçambique (AMETRAMO) 
e a Polícia da República de 
Moçambique (PRM) com 
vista à responsabilização 
dos possíveis envolvidos na 
história das trovoadas.

As Comissões de Género 
e Tecnologias Sociais e de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
da Assembleia da República, 
estiveram entre 29 de Março 
e dois de Abril de 2022 na pro-
víncia do Niassa, para fiscalizar 
as comunidades afectadas pelo 
iclone Gombe, nos distritos de 
Cuamba e Mecanhelas, e saber 
em que condições a população 
reassentada está a viver.

Segundo o chefe das duas 
Comissões, o vice-presidente 
da Quinta Comissão de Agri-
cultura, Economia e Ambiente, 
Manuel Ramessane, no centro 
de reassentamento de Cuamba, 
foram contabilizadas 87 famílias 
com cerca de 401 pessoas. As 
autoridades locais afirmaram 
que, neste distrito, foram afec-
tadas 264 famílias, cerca de 1490 
pessoas, 116 casas destruídas e 
167 casas inundadas. Na visita 
efectuada em algumas áreas 
agrícolas, verificaram-se perdas 
de pelo menos 58 hectares de 
culturas diversas.

Enquanto na visita efectua-
da ao distrito de Mecanhelas, 
aquele responsável afirmou que 
o ciclone não teve impacto muito 
grave quanto teve em Cuamba. 
“Apenas 18 famílias ficaram 
afectadas e igual número de 
casas, de cerca de 163 pessoas 
ficaram destruídas. Não houve 
necessidade de reassentar a 
população de Mecanhelas, por-
que as famílias afectadas foram 
acolhidas imediatamente pelos 
seus próprios familiares”, disse 
Manuel Ramessane.

No cômputo geral, as duas 
Comissões perceberam que o 

ciclone Gombe afectou muitas 
habitações, áreas agrícolas e 
vias de acesso, algumas das 
quais ficaram totalmente sub-
mersas. Nas visitas, as comis-
sões da Assembleia da Repúbli-
ca concluíram que houve rápida 
resposta do Instituto Nacional 
de Gestão de Desastres, o que 
permitiu minimizar o sofrimento 
da população. “O balanço que 
fizemos é  positivo, uma vez 
que não houve óbitos nos dois 
distritos com relação ao ciclone”, 
disse o vice-presidente.

Manuel Ramessane deixou 
recomendações para o Governo. 
“Deve haver maior monitoria 
para assistência no local de 
reassentamento. Constatamos 
alguma situação de falta de 
fármacos e água. Soubemos 
que os fármacos existem, mas 
há demora na distribuição. Re-
comendamos que haja melhor 
planificação da distribuição dos 
medicamentos para que não haja 
demoras. É também necessário 
que, talvez por via de parceiros 
de cooperação, angariar comida 
para ajudar a mitigar a fome 
naqueles centros”, sugeriu Ra-
messane .

Uma outra recomendação 
deixada pelos deputados e aco-
lhida pelos governos distritais 
e pelo Conselho Municipal de 
Cuamba foi a de aquelas estru-
turas procurarem rapidamente 
talhões para realocar as pessoas 
afectadas pelo ciclone Gombe 
para que elas não regressem às 
zonas de risco. 

Comboio Cuamba-Lichinga 
continua paralisado

As destruições do ciclone 
Gombe afectaram as infraes-

truturas ferroviárias em Niassa. 
O comboio que liga os distritos 
de Cuamba e Lichinga continua 
parado devido às condições da 
ferrovia. 

Segundo Manuel Rames-

sane, a paralisação do comboio 
está a encarecer o custo de vida 
das comunidades em Niassa, 
mas há perspectivas de retoma 
do comboio aos carris. “Sou-
bemos que o comboio já não 

circulava, fazendo com que haja 
subida de preços de produtos, 
o que, para nós, constitui uma 
grande preocupação” - disse a 
fonte avançando - “A situação 
dos preços está a agravar-se 
devido à guerra da Ucrânia e 
Rússia. Nós somos dependen-
tes, dado que, quando se mexe 
com o petróleo, mexe com tudo 
e em cadeia”.

Ramessane trouxe uma boa 
nova. “Vimos em alguns lugares 
que algum trabalho está a ser 
feito na linha férrea. Acredita-
mos que, muito brevemente, 
será reposta a circulação do 
comboio. Mesmo em conversa 
com o Governo, este também diz 
que está a trabalhar no sentido 
de repor a circulação da ferrovia 
Cuamba-Lichinga, dentro de 
poucos dias”, anunciou a fonte.
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População de Muculuone 
ganha nova fonte de água 

Fornecimento de água 
continua desafio em Macanga

O posto administrativo 
de Muculuone, no distrito de 
Muecate, província de Nampu-
la, conta, desde Março do ano 
em curso, com um pequeno 
sistema de abastecimento de 
água canalizada,  construído 
com fundos do governo e de 
parceiros de cooperação. 

Segundo o governador da 
província de Nampula,  Manuel 
Rodrigues, a nova fonte resulta 
da cooperação entre o Governo 
e Parceiros que, juntos, estão 
também a transformar alguns 
furos de em pequenos siste-
mas de abastecimento para 
beneficiar um maior número 
da população. “O novo siste-
ma tem uma capacidade de 
abastecer três mil  pessoas e, 
actualmente, conta com mil e 

500 beneficiários”, disse Ma-
nuel Rodrigues, entendendo 
que a água é necessária para 
a diminuição de doenças de 
origem hídrica.

Para o governador, a entre-
ga da infraestrutura de água 
em Muculuone representa o 
esforço do executivo no reforço 
dos indicadores de combate à 
pobreza na região. “O governo 
e os parceiros de cooperação 
diminuíram as distâncias que 
as mulheres percorriam à 
procura deste precioso líquido. 
Com este sistema,  não haverá 
muitos registos de doenças de 
origem hídrica provocadas pelo 
consumo de água imprópria 
como antes”, disse Manuel 
Rodrigues.

O governador apela a po-
pulação a não dispersar água, 
tendo aconselhado para que 
se opte pelo uso correcto do 

sistema, sem que haja registos 
de vandalização, de modo a ga-
rantir que as futuras gerações 
encontrem-no em perfeitas 
condições operacionais. “De-
vem saber valorizar as realiza-
ções do governo e de  parceiros 
de cooperação. São conquistas 
feitas com muito sacrifício”, 
disse Rodrigues.

Discursando no acto de 
inauguração do empreendi-
mento, a administradora de 
Muecate,  Cedinha Mpila, con-
tou que o distrito tem 332 furos 
de água, dos quais 263 opera-
cionais, e as restantes encon-
tram-se avariadas. “Temos 
ainda 11 poços e 11 pequenos 
sistemas de abastecimento de 
água e, com este último siste-
ma, o nível de provisão  de água 
potável para a população  passa 
para  83 porcento.” Contou a 
administradora concluindo que  

Muecate é o segundo distrito 
com mais fontes de água a 
nível da província de Nampula, 
depois do distrito de Nacaroa, 
que atingiu 100 porcento da 
taxa de cobertura. 

Segundo  Cedinha Mpi-
la, o Governo de Muecate e 
parceiros de cooperação têm 
como desafio a recuperação de 
todos os furos de água potável 
avariados em todo o distrito. 

Na senda de cooperação 
com instituições não-gover-
namentais, está a ser feito um 
trabalho com a organização 
Visão Mundial. Recentemente, 
a organização transformou no 
distrito 7 furos de água potável 
em pequenos sistemas de 
abastecimento de água canali-
zada, contribuindo para o bem-
-estar social e na reeducação 
de doenças relacionadas com 
o uso de água não tratada. “A 

Visão Mundial prevê transfor-
mar ainda um furo de água po-
tável em pequeno sistema de 
abastecimento de água, para 
além de quatro furos isolados 
que estão à espera de seguir 
o exemplo naquele distrito”, 
disse António Cândido, repre-
sentante da Visão Mundial.

Gracinda Sabonete, uma 
das residentes de Muculuone, 
falando no acto de inauguração 
da fonte de água, mostrou-se 
satisfeita com a entrega oficial 
do sistema. “Anteriormente, as 
mulheres percorriam longas 
distâncias à procura de água 
dos rios e pântanos. Agora 
sentimo-nos aliviadas”, disse 
a fonte comprometendo-se 
a transmitir mensagens edu-
cativas para que o sistema 
seja usado de forma correcta, 
garantindo assim a sua dura-
bilidade.  

Pelo menos 59,9 porcento 
dos 170 mil habitantes do dis-
trito de Macanga, na província 
de Tete, já tem acesso à água 
potável com a entrada em 
funcionamento de 327 fontes 
e quatro sistemas de abasteci-
mento nos últimos anos.

A boa nova foi reportada pelo 
director do Serviço Distrital de 
Planeamento e Infra-estruturas 
(SDPI),  Aquissone Baulene, 
segundo o qual, mesmo com o 
progresso registado nos últimos 
anos, o fornecimento de água 
continua sendo um desafio 
no distrito, especialmente nas 
zonas rurais, por ter-se a po-
pulação dispersa. “Naquelas 
zonas, cerca de 40 porcento da 
população, a nível do nosso dis-
trito, consome água imprópria”, 
disse a fonte.

Ainda segundo Baulene, 
anualmente, através de par-
ceiros, o distrito tem recebido 
apoios para minimizar a es-
cassez de água em todas as 
comunidades, acrescentando 

que a empresa MLT está, neste 
momento, a construir 20 fon-
tes de água, que vão contribuir 
significativamente para a po-
pulação.

“No povoado de Nama-
dende, onde uma das dificul-

dades é geofísica em algumas 
comunidades, há escassez do 
lençol freático de água. Nas 
perfurações sempre têm um 
furo negativo. São estes e outros 
elementos que contribuem para 
que tecnicamente não se con-

siga alocar uma fonte de água 
nestas comunidades, o que nos 
deixa preocupados”, disse Bau-
lane antes de falar do sistema 
de água de Furancungo, a vila-
-sede, que está agora acoplado 
a cinco fontanário e conta com 

20 ligações domiciliárias que 
abastecem água em diversos 
pontos da vila.

Saneamento de meio

Na área de saneamento do 
meio, segundo Baulene, o dis-
trito de Macanga é um dos que, 
a nível da província, está a con-
correr para se livrar do Fecalismo 
a Céu Aberto, programa que foi 
lançado em Março deste ano no 
distrito de Tsangano.

O posto administrativo de 
Chidzolomondo, que compõem 
as localidades de Chidzolomon-
do-sede, Baue e Campala, já foi 
declarado livre do fecalismo a 
céu aberto. Com ajuda de par-
ceiros, esforços estão sendo 
envidados no sentido de, até 
2022, o posto administrativo 
de Furancungo, que é a sede 
do distrito, também ganhe o 
estatuto de livre de fecalismo a 
céu aberto.

Sabe-se, no entanto, que a 
cobertura actual do saneamento 
no distrito indica que 75 porcento 
da população possui uma latrina 
melhorada na sua residência.

Em certas comunidades, há escassez do lençol freático através do qual se pode obter água.
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Produção global em Maputo 
atinge 335 mil milhões

Texto: Filipe Siueia
Fotos: Alfredo Chuma

A província de Maputo fez, 
recentemente, uma radiografia 
dos seus índices de produção 
e desempenho em vários sec-
tores de actividades, na qual 
foi anunciado que esta atingiu, 
em 2021, uma produção global 
de mais de 335 mil milhões de 
meticais em 2021, resultantes 
da indústria transformadora, 
produção agrícola, transportes, 
armazenagem e comunicações, 
o correspondente a um cresci-
mento de mais de 23 porcento.

Os dados foram anunciados 
pelo governador Júlio Parruque, 
que descreveu quatro áreas 
como as mais relevantes, no-
meadamente agropecuária, 
obras públicas, educação e saú-
de, tendo destacado os resul-
tados do combate à COVID-19.

Produção agropecuária

Segundo o governador Júlio 
Parruque, o sector da agricul-
tura produziu, no ano passado, 
892 mil toneladas de culturas 
alimentares, representando um 
crescimento de mais de três 
porcento. Em igual período, a 
província colheu mais de três 
milhões de toneladas de cultu-
ras de rendimento, com maior 
destaque para a cana-sacarina.

Outro sector que contribuiu 
para os rendimentos foi o pecuá-
rio, com a produção de 100 mil 
toneladas de carne. No mesmo 
sector, foram realizadas assis-
tência veterinária de animais, 
tendo sido vacinados mais de 
350 bovinos e um milhão de 
aves do sector familiar. Dados 
indicam que a província conta 
com um efectivo de mais de 385 
mil bovinos, 294 mil caprinos, 65 
mil ovinos, 49 mil suínos e 990 
mil aves, sendo que o distrito de 
Magude é o mais destacável. “O 
distrito tem atualmente mais de 
102 mil bovinos e é considerado 
o maior criador de gado bovino  
naquela parcela do país . É segui-
do pelo distrito da Moamba com 

mais de 76 mil bovinos”, disse 
Júlio Parruque.  

Enquanto isso, no sector 
agrário, de acordo com o go-
vernador, foram construídos 36 
tanques piscícolas nos distritos 
da Manhiça, Matola, Marracuene 
e Namaacha. Foram ainda reabili-
tados 40 hectares do regadio de 
Macassane no distrito de Matu-
tuine. O mesmo sector construiu 
11 sombrites, elevando para 109 
as unidades em toda província. 
Estas acções, incluindo a aloca-
ção de dez motobombas para os 
distritos de Magude, Moamba 
e Manhiça, contribuíram para a 
melhoria da produção agrária 
na província. 

Obras Públicas e Educação

O balanço do governador 
Parruque indica que, durante o 
ano de 2021, outros sectores 
tiveram bom desempenho. O 
sector das obras públicas, por 
exemplo, realizou trabalhos de 
melhoramento das estradas 
que consistiram na terraplana-
gem, asfaltagem, construção 
de drifts, pavimentação, vi-
sando a melhoria da circulação 
de pessoas e bens e “no que 
se refere ao abastecimento de 
água, a província construiu 36 
furos de água nos distritos de 
Matutuine, Namaacha, Boane, 

Moamba, Marracuene e Manhiça. 
Reabilitou outros 12 furos, sendo 
seis para o distrito de Magude e 
os restantes para o distrito de 
Marracuene”, acrescentou o 
governador.

Dados fornecidos pela fonte 
indicam que, na área da educa-
ção, foram construídas 102 salas 
de aula posteriormente equi-
padas com mais de quatro mil 
carteiras escolares nos distritos 
de Boane, Manhiça, Marracuene, 
Magude, Moamba, Matutuine e 
Matola. A rede escolar na pro-
víncia conta actualmente com 
671 estabelecimentos de ensino, 
dos quais 527 são públicos e 144 
privados.

 O sector da educação contou 
ainda, em 2021, com um efectivo 
de 661 mil e 27 alunos de todos 
os subsistemas de educação, 
dos quais 602 mil e 417 do ensino 
público e 58 mil e 610 no sector 
privado. A educação contou, 
no mesmo ano, com 58 mil e 
673 funcionários, dos quais 11 
mil e 970 são professores e os 
restantes estão integrados no 
sector técnico-administrativo.

Sector da Saúde

O sector da saúde registou 
uma redução de 819 casos da 
malária, dos 55 mil e 72 regista-
dos em 2020 para 54 mil e 253 

casos em 2021, correspondente 
a uma diminuição de um porcen-
to. Foram registrados oito óbitos 
devido à malária, contra seis de 
igual período de 2020. 

Maputo tratou mais de seis 
mil pacientes sofrendo de tu-
berculose. A área de HIV/SIDA, 
por seu turno, registou um incre-
mento de 23 mil e 923 pacientes 
nos cuidados e tratamento desta 
pandemia e outros 23 mil e 835 
iniciaram o tratamento antirre-
troviral (TARV), representando 
um crescimento de dois porcento 
para ambos os indicadores.

Foram rastreados para o 
cancro do colo uterino 75 mil e 
529 mulheres, destas, dois mil 
e 951 acusaram positivo, repre-
sentando um crescimento de 
mais de quatro por cento.

No que se refere aos partos 
institucionais, a Saúde alcan-
çou 51 mil e 969 assistências, o 
correspondente a 50 porcento. 
Foram igualmente atendidas 52 
mil e 873 crianças menores de 
um ano.

Resposta à COVID-19

A radiografia sobre a perfor-
mance do sector da Saúde em 
Maputo indica que a província 
criou equipas técnicas, inte-
grando parceiros da Saúde para 
prevenção e combate ao CO-

VID-19, bem como a supervisão 
das actividades, preparação de 
centro de trânsito para COVID-19 
no Hospital Provincial da Matola, 
que conta actualmente com 
50 camas, todas com oxigênio 
canalizado. O hospital tem 69 
camas disponíveis e uma equipa 
para internamento dos pacientes 
com COVID-19.

No quadro da resposta à 
pandemia, a província de Maputo 
rastreou, em 2021, pelo menos 
811 mil e 973 viajantes, dentre 
eles repatriados, mineiros, turis-
tas e camionistas nas fronteiras 
de Ressano Garcia, Namaacha, 
Ponta Douro, Porto da Matola 
e Goba. Os dados indicam que 
houve um decréscimo do total 
de rastreamentos, em um por-
cento, comparativamente ao 
ano de 2020. 

Ainda em resposta à CO-
VID-19, foram construídos dez 
blocos sanitários ao nível das 
escolas primárias completas, 
reabilitados outros 44 blocos, 
construídos três sistemas de 
abastecimento de água nas 
escolas visando garantir a re-
toma das aulas presenciais em 
ambiente seguro.

Em relação ao combate 
à COVID-19, Maputo realizou 
trabalhos de sensibilização 
das comunidades locais para 
a observância das medidas de 
prevenção contra a doença, 
assim como campanhas para 
adesão ao processo de vacina-
ção. Entretanto, a província tem 
como desafios a intensificação 
da mobilização para a prevenção 
e combate contra a COVID-19, 
a redução da sinistralidade nas 
estradas, combate contra o 
roubo de gado bovino, a redução 
do índice de queimadas descon-
troladas, a diminuição do conflito 
homem fauna-bravia, assim 
como a contenção dos conflitos 
de terra. 

Segundo o Governador Par-
ruque, o Executivo Provincial de 
Maputo tem ainda como desafio 
a dinamização e revitalização da 
indústria produtiva, visando a 
geração de emprego.

Júlio Parruque, governador da província de Maputo.
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