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Armadores pedem revisão 
do tempo de veda do camarão

Associação dos Arma-
dores Industriais de Pesca, a 
nível da província da Zambézia, 
defendem a necessidade de 
revisão do período da veda 
do camarão,  de forma a ser 
implementada em função 

das especificidades de cada 
província e dos efeitos nefas-
tos decorrentes da mudanças 
climáticas.

Segundo o presidente da-
quela associação, João Portela, 
o início da campanha acontece 

num momento crítico para o 
sector, influenciado pela mu-
danças implementadas desde 
2019, após a avalanche das 
mudanças climáticas. Hoje, os 
custos operacionais da produ-
ção de camarão não são com-

pensados pelas receitas e os 
altos preços de combustíveis 
representam cerca de 40 por-
cento  dos custos operacionais 
das empresas de pesca. 

“Defendemos o início de 
campanha relativamente mais 

cedo, isto é, entre os meses de 
Fevereiro e Março, por sinal, os 
mais produtivos. Em contra-
partida, encerraria mais cedo, 
em Setembro, por ter-se pro-
vado que ficaria para a próxima 
campanha. As datas de início 
e do fim de campanhas de 
pesca de camarão não devem 
ser definitivas”, disse Portela, 
tendo acrescentado que os 
operadores ilegais têm trazido 
muitos prejuízos.

O governador da província 
da Zambézia, Pio Matos, exor-
ta aos operadores pesqueiros 
para, durante as actividades, 
nunca se esquecerem do lema 
“pescar, preservando o mar e 
recursos pesqueiros”.

“Zambézia possui um po-
tencial pesqueiro com va-
riedade de espécies, o que 
contribui para estimular o 
equilíbrio alimentar da sua 
população, mas pede-se para 
uma pesca responsável e 
amiga do ecossistema mari-
nho em prol do bem-estar de 
gerações vindouras”, reco-
mendou o chefe do executivo 
provincial.

Matos exige que os arma-
dores se apropriem das orien-
tações dadas  pelo governo, 
observando todos os  proce-
dimentos recomendados para 
o exercício da pesca.

Pesca na Zambézia 

O desejo é que as embarcações operem mais cedo, entre Fevereiro e Março, por serem os meses mais produtivos
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Texto e foto: Pita Janota

Associação “Kupedza  Urom-
bo”, uma agremiação agropecuária 
criada em 2010, contando com 36 
membros, dos quais 21 homens e 
15 mulheres, está a destacar-se 
na exploração de 104 hectares de 
terra no bairro Agostinho Neto, 
na cintura verde da cidade de 
Chimoio, tendo como destino da 
sua produção  o mercado local e 
consumo dos associados.

Segundo o secretário da asso-
ciação Kupedza Urombo, Manuel 
Soda, com os resultados da pro-

Um sucesso na produção
de hortícolas

dução, uma parte do valor obtido 
é colocada na caixa de poupança 
da Associação e o resto distribuído 
pelos membros, para a satisfação 
das necessidades individuais.

“Os comerciantes compram os 
nossos produtos para revender em 
vários mercados das cidades de 
Chimoio e Beira. Muitas senhoras, 
membros da associação, usam o 
dinheiro para despesas escolares 
das crianças. Igualmente, eu uso 
o dinheiro proveniente das vendas 
dos produtos para sustentar os 
meus filhos na escola”, destacou 
o secretário da associação.

Soda lamenta a falta de apoio 

em insumos agrícolas por parte do 
Serviço Distrital das Actividades 
Económicas (SDAE) de Chimoio, 
sendo que os agricultores não 
estão a poupar esforços para 
produzir hortícolas, da mesma 
forma que estão a contribuir para 
o crescimento  da  cidade e para o 
combate contra a fome.

“Os agricultores do distrito de 
Vanduzi recebem insumos para o 
trabalho de campo, mas nós aqui 
em Chimoio não recebemos por-
que dizem que não temos onde 
produzir, mas estes produtos que 
estão a ver são cultivados aqui em 
Chimoio”,  defendeu o secretário.

Texto: Hortência Nhanombe e 
Raquel Mendes

Fotos: Guilherme Chaúque

PCA quer reforçar combate 
contra acções nocivas ao mar

O Instituto Nacional do Mar 
(INAMAR) pretende fortificar a fis-
calização e o controlo dos ecossis-
temas marinhos e costeiros para 
evitar poluição, descargas de lixo, 
assim como a utilização do espaço 
marinho para fins que prejudiquem 
os recursos pesqueiros.

Segundo o Primeiro-Ministro, 
Adriano Maleiane, que falava no 
acto de empossamento do PCA 
do INAMAR, Isaías Elísio Mondlane, 
a instituição deve combater qual-
quer actividade que atente contra 
os recursos do mar, devendo fis-
calizar e fazer cumprir as normas 
relativas à protecção dos ecossis-
temas, como também assegurar a 
sua exploração sustentável.

“Desejamos votos de muitos 
sucessos ao empossado nas no-
vas funções que passa a assumir. 
Esperamos que prossiga com o 

processo de transformação do 
INAMAR, ora em curso, de modo 
a consolidar a sua organização e 

funcionamento no quadro das no-
vas atribuições desta importante 
instituição’’, disse Maleiane.

O Primeiro-Ministro recomen-
da ao PCA para que paute pelo 
trabalho em equipa e desempenhe 

as suas funções em comunicação 
permanente com os seus cola-
boradores, devendo garantir uma 
gestão criteriosa dos recursos co-
locados à disposição da Instituição. 

O empossado avançou que 
vai reunir com todos os traba-
lhadores e gestores do INAMAR 
para juntos trabalharem em três 
áreas principais, nomeadamente, 
ordenamento e administração do 
mar, segurança e inspecção ma-
rítima e preservação do ambiente 
marítimo. 

“Iremos trabalhar com diver-
sas instituições que têm as suas 
actividades em contacto directo 
com o mar, como é o caso dos 
Transportes e Comunicações e do 
Ministério do Interior e Defesa. O 
nosso espaço marítimo é de 572 
mil quilómetros quadrados e uma 
das nossas tarefas é fiscalizá-lo 
para que não haja nem a pesca 
ilegal nem a pirataria marítima’’, 
prometeu Isaías Mondlane.  

Manuel Soda, secretário da associação Kupedza Urombo 

Isaías Elísio Mondlane, PCA do INAMAR.

Associação “Kupedza  Urombo”

Mudanças no INAMAR
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O governo de Moçambique 
está a trabalhar em parceria com 
a Sasol e o Banco Nacional de 
Investimentos (BNI) no projecto 
de desenvolvimento e expansão 
de gás natural veicular em Mo-
çambique, que já tem um orça-
mento de mais de cinco milhões 
de dólares norte-americanos, 
aproximadamente 319 milhões 
e 150 mil de meticais.

Segundo o ministro dos 
Recursos Minerais e Energia, 
Carlos Zacarias, a expansão do 
gás natural veicular insere-se 
no compromisso do governo 
de Moçambique em promover 
a expansão do uso do gás na-
tural veicular como resposta à 
diminuição da dependência do 
país aos combustíveis líquidos. 
“Este fundo faz parte das acções 
previstas no Plano Quinquenal 
do Governo (PQG), que visa 
promover a utilização do gás 
natural veicular para o transporte 
público, incluindo a sua expansão 
geográfica. Responde também 
à dinâmica do mercado, no que 
respeita ao aumento do parque 
automóvel e à demanda de 
consumo de combustíveis, opti-
mizando os recursos naturais de 
que o País dispõe”, referiu a fonte.

Carlos Zacarias destaca 

Ovídio Rodolfo

Automóvel abastecendo na nova infra-estrutura

Tomás Matola

Sasol e BNI apoiam expansão 
de gás natural em Moçambique

Machaila ganha novo posto 
de combustível

Texto e fotos: Afonso Chilaule

que, com a massificação do uso 
do gás natural veicular, o nível 
de importações poderá reduzir 
gradualmente, contribuindo 
assim para a poupança de divisas 
e minimização do impacto da su-
bida de preços de combustíveis 
em Moçambique. “Actualmente, 
o País conta com apenas quatro 
postos de abastecimento de gás 
natural comprimido, para um 
universo de cerca de duas mil e 
600 viaturas e quatro centros 
de conversão de viatura. Todas 
estas se encontram na província 
de Maputo”, informou a fonte.

Para o ministro, a assinatura 

do acordo entre a Sasol, o Go-
verno de Moçambique e o BNI 
vai materializar a implantação 
de unidades de conversão e de 
abastecimentos de veículos mo-
vidos por gás natural veicular e a 
operacionalização do fundo será 
a título de crédito, com a finalida-
de de permitir sustentabilidade e 
continuidade do projecto.

“A expectativa do gover-
no de Moçambique é de ver a 
expansão gradual de infra-es-
truturas de gás natural veicular, 
com destaque para os postos 
de abastecimento ao longo 
de Estrada Nacional Número 

Um (EN1)”, acrescentou Carlos 
Zacarias.

O governador Daniel Chapo, 
apela as instituições elegíveis, 
na província de Inhambane, 
para dominarem os processos 
para o acesso aos fundos a 
serem disponibilizados. Entre 
as instituições, encontram-
-se o conselho empresarial, 
agentes económicos, pessoas 
colectivas ou singulares e pe-
quenas e médias empresas que 
sejam exploradoras ou pro-
prietárias de infraestruturas ou 
estabelecimentos de veículos e 
acessórios, componentes mo-

vidos por gás natural veicular.
“Hoje, neste acto histórico, 

estamos bastante satisfeitos 
porque o gás natural veicular, 
sendo um combustível de tran-
sição mais barato, vai permitir 
que a população da província de 
Inhambane tenha um meio de 
transporte mais barato, mais lim-
po e mais eficiente nos próximos 
dias”, esclareceu Daniel Chapo.

O director-geral da Sasol, 
Ovídio Rodolfo, explicou, na 
ocasião, que o gás natural vei-
cular é uma das riquezas do 
povo moçambicano. O seu uso 
na substituição dos combus-
tíveis convencionais é hoje um 
imperativo nacional. Segundo a 
fonte, a massificação do uso do 
gás natural veicular vai melhorar 
a segurança energética nacional, 
sem deixar de lado os benefícios 
no nível do ambiente e da saúde 
pública.

De acordo com o presidente 
da Comissão Executiva do BNI, 
Tomás Matola,  a criação do 
fundo para o desenvolvimento e 
expansão do uso do gás natural 
veicular poderá criar impac-
tos diretos e indiretos muito 
significativos, especialmente 
na melhoria das condições de 
vida do povo moçambicano, 
permitindo a redução do custo 
dos transportes através do uso 
de um combustível mais barato.

O posto administrativo de 
Machaila, no distrito de Mapai, já 
tem um posto de abastecimen-
to de combustível, inaugurado 
recentemente pelo secretário 

do Estado em Gaza, Amosse 
Macamo.

A instalação da infra-es-
trutura enquadra-se no Plano 
Económico Social  2020/21, 

segundo o qual as comunidades 
rurais devem ter combustível em 
melhores condições.

Durante a inauguração, Amos-
se Macamo apelou ao governo do 

distrito de Mapai no sentido de 
continuar a buscar parcerias, com 
vista a atrair mais projectos para 
aquele ponto da província, tendo 
louvado o facto de o posto estar 
instalado num lugar estratégico 
que vai permitir que as viaturas 
passem a abastecer e seguir com 
a viagem de maneira tranquila.

Segundo o técnico do Fundo 
Nacional de Energia (FUNAE), 
Simão Saranga, o novo posto é 
composto por uma bomba com 
duas saídas, sendo uma de gaso-
lina e outra de diesel, e vai ainda 
fornecer petróleo de iluminação. 
“O posto trouxe, como ganho para 
as comunidades, a expansão da 
corrente eléctrica da rede nacio-
nal e a construção de um pequeno 
sistema de abastecimento de 
água potável, que está a ser 
usado por cerca de 500 famílias”, 

revelou o técnico do FUNAE.
Simão Saranga fez também 

saber que, com a inauguração 
desta infra-estrutura, a província 
de Gaza passa a ter 11 postos de 
abastecimento de combustíveis, 
construídos pelo FUNAE.

Azarias Chumane, residente 
em Machaila, entende que a insta-
lação do posto de abastecimento 
de combustível constitui um alívio 
para comunidade, assim como 
para os viajantes que passam por 
Machaila. 

“Antes da instalação das 
bombas, éramos obrigados a sair 
daqui até ao distrito de Mapai e 
tínhamos que levar bidões para 
ter combustível de reserva. Hoje, 
isso já não é mais necessário. A 
vida da população vai mudar”,  
disse o residente.
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SABER NÃO OCUPA LUGAR

COMO PLANTAR TOMATE?

SOLO 

COLHEITA

PEIXE COM MOLHO DE TOMATE?

SEMENTE

TRANSPLANTE 

PLANTIO

TEMPERATURAS

TRATOS CULTURAIS 

O preparo do solo deve ser realizado cerca de 30 a 60 dias antes do plantio, 
para atingir a profundidade média de 30 a 35 cm. O solo 

ideal para plantar tomates deve ser bem drenado areno-
-argilosos, permeáveis profundo e soltos e pouco 

ácidos possuir pH entre 5,5 a 7, com boa drenagem.O 
pH ideal do solo para o tomate é entre 6,0 e 6,5, 
mas as plantas são normalmente cultivadas em pH 
de 5,0 a 7,5. Quando o pH cai para menos de 5,5, a 

disponibilidade de magnésio e molibdênio também 
diminui e quando o pH sobe acima de 6,5, ocorre 

deficiência em zinco, manganês e ferro. 

O período de colheita irá variar de acordo com o tipo 
de tomate plantado e com sua  forma  de  desen-

volvimento.  Tomates  com  crescimento  regular,  
dão  frutos  em  menos tempo, e poderão ser  
colhidos  entre  7  e  8  semanas.  Já  os  tomates  
maiores,  com  crescimento  do tipo indetermina-
do podem demorar entre 10 e 16 semanas para 

amadurecerem. A  colheita  dependerá  do  destino  
do  tomate.  Caso  o  tomate  seja  revendido  para 

regiões próximas, é importante colhê-lo já maduro, 
com uma quantidade maior de   nutrientes.   Mas   caso   

o   tomate   precise   percorrer   longas   distâncias, recomenda-se 
colher o tomate no começo do amadurecimento para que ele não 
estrague até chegar ao consumidor final.

   Ingredientes da receita:

• Peixe
• Cebola
• Óleo vegetal
• Vinagre
• Alho
• Polpa de tomate
• Gengibre
• Açafrão
• Pimento
• Coentro
• Sal
• Água
• Tomate
• 
• 
• 

Como preparar: 

Prepare o peixe, corte-o em pedaços e misture com sal. Numa pa-
nela, frite a cebola picada e os dentes de alho picados em óleo vegetal. 
Quando a cebola estiver mais mole adicione a polpa de tomate, a água, o 
gengibre, o açafrão, a pimenta e o coentro. Ferva durante alguns minu-
tos. Adicione o peixe e deixe cozer por 15 minutos. Adicione o vinagre e 
deixe ferver por exactamente 2 minutos. Sirva com arroz branco e xima.

Em uma sementeira, coloque de duas a cinco 
sementes em cada buraco, com cerca de 1cm de 
profundidade, a semente irá germinar e se transfor-
mar em uma muda em 10 dias. Nesta fase, a muda 
vai se desenvolver e se tornar uma planta adulta. 

As mudas prontas  para  o  transplante  quando  esti-
verem  com  aproximadamente  4 folhas consolidadas  e  

após  o  fortalecimento  dos  pequenos  tomateiros  é  
necessário transplantar as mudas. O espaçamento 
irá variar de acordo com a variedade de tomate, 
sendo que o espaçamento mínimo recomendado 
entre cada planta é de 50 cm, podendo chegar 

até 1,6 m. No caso de plantas anãs ou de tomate 
cereja, o espaçamento de 30 cm é suficiente. Assim 

que as mudas contarem com quatro ou cinco folhas ou 
atingirem de sete a dez centímetros de altura, estão prontas 

para o transplante. Na escolha do local definitivo, dê preferência a ambientes 
ensolarados, para que o tomateiro não fique fino e quebradiço.

Na hora de plantar o tomate é preciso muita atenção 
por parte do produtor. É recomendado realizar peque-

nas mudas do tomateiro antes de colocá-lo no solo. 
As mudas são produzidas a partir de sementes co-
locadas em bandejas preenchidas com solo. Assim 
como os demais legumes, é preciso ficar atento na 
hora de regar. Antes de regar veja se a terra já está 

húmida e, de preferência, regue a planta sempre no 
mesmo horário, no começo da manhã, quando o sol 

não está forte, ou durante a noite.

Com relação à incidência de luz, o tomateiro requer um 
pouco mais de atenção. É  preciso  que  a  planta  seja  

exposta  à  alta  luminosidade  e  receba  luz  solar  de 
maneira directa por no mínimo seis horas todos os 
dias. As temperaturas mais indicadas para o cultivo 
do tomate são as nocturnas moderadas, entre 15 
e 19 ºC, e, durante o dia, as que se mantêm na faixa 

de 19 a 24ºC. No entanto, a planta também tem bom 
desenvolvimento em áreas de clima tropical de altitu-

de – acima de 800 metros –, subtropical e temperado. 

É possível que conforme os tomateiros cresçam 
suas folhas fiquem irregulares  e  as  plantas  come-

cem  a  perder  seu  vigor.  Nesse  caso,  utiliza-se  a  
técnica de tutoramento, onde estacas são colo-
cadas para que a planta tenha uma orientação  de  
crescimento.  Com  isso,  basta  podar  os  galhos  
que  estiverem atrapalhando o desenvolvimen-

to,  para que ramos novos e saudáveis cresçam 
no lugar. A adubação é um processo de extrema 

importância numa plantação, já que é responsável 
pela qualidade dos produtos cultivados. A prática nutre a 

planta com substâncias necessárias para seu crescimento saudável, e isso 
se reflecte na produtividade e lucratividade do produtor.

O tomate é um dos principais legumes produzidos no País. É indispensável na mesa de muitas pessoas. O tomateiro é uma planta de origem andina, 
isto é, na zona da cordilheira dos Andes (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru). Possui grande variabilidade de géneros e ampla adaptabilidade 
em diferentes regiões. A salada, o assado ou o molho ficam muito mais ricos em vários sentidos.
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Texto: Ancha Chipangue

Agricultores apostam na castanha 
para auto-sustento

Produção industrial em Sofala
aumenta quinze porcento

População de Changalane 
recebe novo tractor

Em Namarroi

Texto: António Amoroliva

Alguns produtores de caju 
na localidade de Lipali, posto 
administrativo de Namarroi-
-sede,  na  província da Zam-
bézia, estão empenhados na 
produção de castanha-de-
-caju como alternativa para 
auto-sustento.

Raimundo Marinja,  pro-
dutor de caju, começou  a 
praticar a actividade de pro-
dução  de caju no ano de 2011 
e, até  ao momento, tem mil 
e 200 plantas. O agricultor 
tem ainda machambas de 
milho, mandioca, amendoim 
e feijões.

Inácio Othela, é outro 
produtor de castanha-caju. 
Othela começou a praticar a 
actividade há anos e já conta 
com motorizadas e uma casa 
melhorada obtidas através da 
venda de castanha. “Em cada 
campanha consigo produzir 

mais de 200 quilogramas da 
castanha-de-caju, A minha 
maior dificuldade é a geração 
de valores para a aquisição 
de materiais agrícolas, o pa-
gamento da mão-de-obra e 
a pulverização das plantas”, 
disse o produtor.

O técnico do Instituto de 
Amêndoa de Moçambique, 
afecto no distrito de Namar-
roi, Henriques Tomussene, 
disse que para ter-se boa 
produção do caju deve-se re-
forçar a limpeza dos campos 
e a pulverização das plantas. 

A produção de castanha 
em Namarroi está a ser im-
pulsionada pelo Instituto de 
Amêndoa de Moçambique, 
que assiste mil e 833 produ-
tores  em quatro localidades, 
nomeadamente Lipali, Mute-
pua, Mudine e Marea.

O sector das indústrias na 
província de Sofala conseguiu, 
no ano passado, 11 milhões e 
604 mil meticais, de um plano 
de 12 milhões e 807 mil, o cor-
respondente a uma realização 
de 90 porcento e crescimento 
em 15 porcento, comparati-
vamente ao igual período de 
2020, onde foram conseguidos 
10 milhões e 45 mil meticais.

Segundo o director pro-
vincial da indústria e comércio 
em Sofala, António Alexandre, 
que falava durante uma visita 
dos membros de mesa da As-
sembleia Provincial, de Janeiro 
à Março do ano em curso, a 
província já conseguiu pelo dois 
milhões e 600 mil meticais e o 

plano é, até Dezembro, encaixar 
pelo menos 12 milhões e 597 mil 
meticais.

Dados indicam que os va-
lores estão a ser conseguidos 
devido ao trabalho de licen-
ciamento de novos estabele-
cimentos comerciais. Só em 
2021, foram licenciados mil e 
800 estabelecimentos, 261 
dos quais são grossistas, 768 
são retalhistas e 772 são de 
prestação de serviços.

“No primeiro trimestre do 
ano em curso, foram licenciados 
506 novos estabelecimentos 
comerciais, sendo 51 grossistas, 
235 retalhistas e 220 de presta-
ção de serviço, de um plano de  
mil e 346, o correspondente a 
uma realização de 38 porcento 
em relação ao planificado”, 
acrescentou António Alexandre.

Os residentes de Mus-
sukelane, no posto Admi-
nistrativo de Changalane, 
beneficiaram recentemen-
te de um tractor agrícola 
com as respectivas alfaias, 
oferecido pelas empresas 
Coopamim e Cesal, espe-
rando-se que a máquina 
vá dinamizar a actividade 
agrícola na região.

Segundo o governador da 
província de Maputo, Júlio Par-
ruque,  que procedeu à entrega 
do tractor, Mussukelane é uma 
região potencialmente agrícola 
e a chegada do tractor vai mi-
nimizar os custos de produção 
dos agricultores.

O representante da Coo-
pamim, Armindo Macuácua, 
disse no evento que o acto 
visa incrementar a produção 

agrícola dos camponeses, 
através da mecanização 
agrícola. “Nós queremos 
transformar a agricultura 
de subsistência numa agri-
cultura de comercialização. 
O tractor é entregue para 
poder potenciar e facilitar 
a actividade agrícola aqui 
em Mussukelane”, explicou 
Macuácua.
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HIV/SIDA

“Só morre de HIV/SIDA 
quem quer”

Texto: Guilherme chaúque

Dados do Ministério da 
Saúde indicam que há, em 
Moçambique, mais de dois 
milhões de pessoas por-
tadoras do HIV, o vírus que 
causa a SIDA. Embora seja 
uma doença presente no 
País há quase 50 anos, a 
SIDA ainda é motivo de 
estigma e discriminação. 
Aliado ao insucesso das 
campanhas contra o HIV/
SIDA, estão também os 
tabus religiosos e supers-
ticiosos que desencorajam 
as pessoas portadoras 
do HIV a continuar com o 
Tratamento Antirretroviral 
(TARV). Até hoje, há co-
munidades que acreditam 
que é possível curar o HIV 
crendo em forças supersti-
ciosas. O jornal “O Campo” 
(OC) vai levá-lo a conhecer 
um pedaço da história de 
sucesso do jovem  Miguel 
Acácio (MA), de 21 anos de 
idade, nascido na província 
de Maputo e actualmente 
residente na província de 
Nampula. 

OC: Como contraiu 
o HIV/Sida?

MA: Eu nasci com HIV/
SIDA. Descobri a doença 
quando eu tinha 12 anos e, 
até essa altura, eu ainda não 
tinha iniciado vida sexual 
activa. Lembro-me que fi-
quei muito escuro, os meus 
vizinhos me chamavam de 
“queimado”. Isso fez com 
que a minha mãe me levasse 
ao hospital para fazer o teste 
e deu positivo não só para 
mim como também para ela.

OC: Ao descobrir essa 
doença, qual foi a tua 

reacção?

MA: Fiquei em choque, 
até porque eu achava que 
só se contraia sexualmente. 

Diz jovem seropositivo

Naquela altura, eu achei que 
era o fim da minha vida e 
que era a única criança com 
o vírus no mundo.

OC: Como tem sido viver 
com essa doença?

MA: Não tem sido fácil, 
pois tenho que tomar os 
comprimidos todos os dias. 
Lidar com o preconceito e 
estigma é algo que também 
exige muita auto-estima. 
É preciso ser forte para 
aguentar o que as pessoas 
com esta doença sofrem. 
Eu levanto os meus com-
primidos desde os meus 15 
anos. Nos primeiros dias, era 
constrangedor porque eu 
era a única criança no meio 
de muitos adultos. Sempre 
fui forte. Perdi o meu pai 
quando eu tinha 12 anos, tive 
que vencer a vergonha para 
lutar pela minha vida.

OC: Tem tido apoio da 
família e amigos?

MA: Na família, conto com 
apoio dos meus irmãos e 

os meus amigos também 
me apoiam. Sinto-me feliz 
por saber que não sou es-
tigmatizado pelas pessoas 
que me cercam, algo não 
recorrente com muitas ou-
tras pessoas seropositivas.

OC: E no meio social 
(na zona), tens sofrido 

discriminação?

MA: Já sofri e isso fez com 
que entrasse em depressão 
por dois anos. Nos dias ac-
tuais, tenho-me conforma-
do, pois sei que sempre serei 
discriminado. As pessoas 
têm preconceito de gente 
como eu. Vi experiências 
de pessoas que estão bem 
com o HIV/SIDA. Eu deixei 
de me esconder, pois todos 
já sabiam do meu estado 
serológico, mas levei o tra-
tamento a sério. Por isso, 
melhorei muito fisicamente. 
Hoje as pessoas não acredi-
tam que eu seja realmente 
seropositivo.

OC: Qual foi a pior 
lembrança de 

discriminação que sofreu e 
quem protagonizou?

MA: Foi por ter manchas 
na cara. Fiquei muito escuro 
e chamavam-me de quei-
mado pelos meus vizinhos. 
Foi a pior fase da minha vida.

OC: Como tem sido o TARV 
na sua vida?

MA: Normal, tenho um 
grande compromisso com a 
minha vida, gosto de viver, 
por isso, todos os dias, devo 
tomar comprimidos para 
estar saudável.

OC: Como olha para as 
pessoas que abandonam o 

TARV?

MA: Existem vários mo-
tivos que fazem com que 
essas pessoas desistam do 
tratamento, mas, para ou-
tros doentes, é por conta da 
negligência, embora alguns 
estejam a precisar de apoio 
de todo tipo. É difícil viver 
com o HIV num ambiente de 
discriminação.

OC: Que conselhos dá 
para evitar abandonos ao 

tratamento? 

MA: Só morre de HIV/
SIDA quem quer. Antes de 
olhar para si somente, olhe 
não só por aqueles que te 
amam mas também para as 
pessoas que correm risco de 
ser infectadas por ti. Olhe 
também pelos bebés, que 
podem ser condenados a 
tomar medicamentos to-
dos os dias sabendo que 
tens como evitar que isso 
aconteça.

OC: O que o Ministério da 
Saúde deve fazer para 
garantir o acesso aos 

antirretrovirais?

MA: Deve criar progra-
mas que envolvam pessoas 
vivendo com HIV/SIDA. 
Incutir na sociedade que as 
pessoas portadoras dessa 
doença podem concorrer a 
qualquer emprego. Eu, por 
exemplo, tenho partilhado 
as minhas experiências 
pessoais nas redes sociais, 
para assim dar força aos que 
se sentem estigmatizados. 

OC: Que conselho dá 
aos jovens que ainda 

não aceitaram a doença 
e que recusam iniciar o 

tratamento?

MA: Antes de pensar em 
ti, pense nas pessoas que 
estão ao teu redor e que 
correm o risco de contrair o 
vírus. Fazendo o tratamen-
to, garantes não só a tua 
saúde, mas também a dos 
que estão perto de ti.

OC: É ou não possível ter 
uma vida normal tendo 

HIV/SIDA?

MA: É possível sim, eu 
sou exemplo disso.

Miguel Acácio é um jovem feliz, que leva a vida como qualquer outro.
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APRENDA COMO EVITAR DOENÇAS

O que é a Varíola?

Causas 

Prevenção

A varíola é uma doença infecciosa que é considerada como erra-
dicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde os anos 80, 
após a realização de uma campanha de vacinação maciça. O vírus 
da varíola é causado Orthopoxvirus variolae e essa é uma doença 
com capacidade de levar o paciente a óbito. Caso isso não aconteça, 
o paciente pode ficar cego e ter as marcas e bolhas características da 
varíola por todo o corpo.

A varíola é causada através da infecção pelo vírus Orthopoxvírus. Este vírus pode 
ser transmitido:

Diretamente de pessoa para pessoa: a transmissão directa do vírus requer um 
contacto presencial bastante prolongado. A doença pode ser transmitida pelo ar 
através de gotículas de saliva que escapam quando uma pessoa infectada tosse, 
espirra ou fala;
Indiretamente de uma pessoa infectada: em casos raros, o vírus transportado 
pelo ar pode se espalhar de uma maneira mais efectiva e longínqua, possivelmente 
através do sistema de ventilação de um edifício (por exemplo), infectando pessoas 
em outras salas e/ou em outros andares.
Itens contaminados: o vírus também pode se espalhar através do contato com as 

roupas do corpo e roupas de cama contaminadas, embora o risco de infecção 
por essas fontes seja mais incomum de acontecer.

No caso de um surto, as pessoas que desenvolveram a doença seriam mantidas isoladas, em um esforço para controlar 
a propagação do vírus. Qualquer pessoa que tenha tido contato com alguém que desenvolveu uma infecção precisaria 
da vacina contra a varíola, que pode prevenir ou diminuir a gravidade da doença se administrada dentro de quatro dias 
após a exposição ao vírus causador da doença. A vacina usa um vírus vivo relacionado à doença e, ocasionalmente, 
pode causar complicações sérias, como infecções que afetam o coração ou o cérebro. É por isso que um programa geral 
de vacinação para todos não é recomendado 
no momento. Os riscos potenciais da vacina 
superam os benefícios, na ausência de um surto 
de varíola real. Testes de laboratório sugerem que certos 
medicamentos antivirais podem ser eficazes contra o vírus que 
causa a condição. Esses medicamentos não foram testados em 
pessoas doentes com varíola, no entanto, portanto, não se 
sabe se esses medicamentos são opções eficazes de 
tratamento.

Alguns dias depois, manchas vermelhas aparecem em um primeiro 
momento no rosto, se deslocando para as mãos, os antebraços e 
depois para o tronco. Dentro de um dia ou dois, muitas dessas lesões 
se transformam em pequenas bolhas cheias de líquido claro, que 
depois se transformam em pus. Com isso, crostas começam a se 
formar entre 8 a 9 dias depois e eventualmente caem, deixando 
cicatrizes profundas e sem caroços. 

Sintomas 
• Febre;
• Desconforto geral; 
• Dor de cabeça; 
• Fadiga grave; 
• Grave dor nas costas; 
• Vômito.
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REPORTAGEM ESPECIAL

Texto: Redacção Sofala

O Serviço Distrital de Edu-
cação Juventude e Tecnologia 
(SDEJT) de Chemba, na província 
de Sofala, acaba de reintegrar, em 
diversas unidades de ensino, nove 
raparigas de entre 16 e 21 anos 
de idade que estavam sujeitas a 
casamentos prematuros e uniões 
forçadas.

O resumo das principais in-
cidências de Sofala indica: em 
Marromeu, alunos abandonam 
escolas; em Marínguè, jovens 
ganham bolsas de estudo; em 
Nhamatanda, falta água potável, 
mulheres beneficiam de serviços 
de cancro de mama, enquanto o 
Clube dos Professores está a me-
lhorar as habilidades de leitura das 
crianças das comunidades locais.

Este é o primeiro grupo das 
36 raparigas que o governo está 
à procura. As meninas abando-
naram a escola durante o pri-
meiro trimestre do presente ano. 
Acredita-se que outras raparigas 
também estejam envolvidas em 
uniões prematuras forçadas e 
há também possibilidade de que 
algumas das raparigas tenham 
sido forçadas a parar de estudar 
porque os pais ou encarregados 
de educação mudaram-se para 
outras comunidades, tais como 
as margens do rio Zambeze, à 
procura de melhores solos para a 
prática de agricultura.

Dados do director do SDEJT 
de Chemba, Abdul Bunia, indicam 
que, este ano, o distrito inscreveu, 
em todos subsistemas de ensino, 
pelo menos 27 mil e 288 alunos de 
ambos os sexos. Deste número, 
12 mil e 799 são raparigas. “No 
programa de alfabetização e edu-
cação de adultos (AEA), alfa rádio 
e regular, foram inscritos mil e 109 
alfabetizandos, dos quais 369 são 
raparigas”, informou Abdul Bunia.

Em 2021, um total de 136 
raparigas abandonou a escola 
em Chemba. Entre os motivos, 
encontra-se a necessidade de 
os pais e encarregados de edu-
cação perseguirem zonas com 
melhores condições de prática 
da agricultura. Para reverter o 
cenário, a Repartição do Ensino 
Geral no SDEJT de Chemba está a 
implementar um programa focado 
no género com vista à retenção 
da rapariga na escola. “Com este 
programa, os nossos técnicos an-
dam nas escolas das comunidades 
a promover palestras, formação 
de núcleo de género e divulgar 
mensagens sobre desvantagens 
de casamentos prematuros e 

Educação em Chemba devolve raparigas à escola

uniões forçadas” - disse Abdul 
Bunia concluindo - “Estamos tam-
bém a envidar esforços de modo 
a conseguir projectos que apoiem 
a rapariga com uniforme escolar à 
semelhança dos outros distritos”.

Mais alunos abandonam escola 
em Marromeu 

O sector da educação em 
Marromeu, na província de Sofala, 
está preocupado com casos de 
desistência escolar. 

Só em em 2021, foram re-
gistadas 660 desistências, re-
presentando uma subida em 1.7 
porcento, comparativamente ao 
ano de 2020. Os dados foram tor-
nados públicos durante a reunião 
distrital de planificação do Serviço 
Distrital de Educação Juventude e 
Tecnologia (SDEJT) de Marromeu.

Grande parte dos alunos que 
deixaram de estudar e, em conse-
quência, perderam o ano lectivo, é 
composta por raparigas. Segundo 
o director do SDEJT de Marromeu, 
Felizardo Sunza, dos 660, as rapa-
rigas que desistiram de estudar 
perfazem 293. “Aliás, os dados 
mais recentes indicam que, no 
global, a desistência escolar no 
nosso distrito aumentou de 0,4% 
para 2,6%, o que nos deixa preo-
cupados, pois o facto retarda o 
desenvolvimento humano não só 
do distrito como também do país 
em geral”, manifestou Felizardo 
Sunza sugerindo que os ges-
tores das escolas de Marromeu 
devem promover acções juntos 

dos membros de Conselhos das 
Escolas e pais e encarregados 
de educação, no sentido de reter 
o aluno no sistema de ensino e 
aprendizagem.

Segundo Felizardo Sunza as 
desistências escolares em Marro-
meu têm como factores principais 
doenças, gravidezes precoces, 
mudança de residência, bem como 
uniões prematuras. “Continuemos 
a mobilizar as lideranças comu-
nitárias a trabalhar de forma que 
haja a permanência da criança no 
ensino”, recomendou a fonte.

Para o presente ano lectivo, o 
distrito de Marromeu matriculou 
um universo de 60 mil e 67 alunos, 
dos 63 mil e 335 planificados, o 
que representa uma realização 
de 94 porcento e um incremento 
em 4 porcento, comparativamente 
ao ano escolar 2021, onde foram 
matriculados 57 mil e 304 alunos.

O distrito de Marromeu tem 73 
escolas públicas, três das quais do 
ensino secundário geral.

Clube dos Professores melhora 
habilidades de leitura em 
crianças de Nhamatanda

Um total de 90 professores 
integrados no projecto Clube dos 
Professores está a ajudar a ler e 
escrever a centenas de crianças 
das localidades de Bebedo, Nham-
poca e Matenga, no distrito de 
Nhamatanda, província de Sofala.

Criado em 2019 pelo Parque 
Nacional da Gorongosa, o Clube 
de Professores é um projecto que 

visa capacitar os professores do 
primeiro ciclo de aprendizagem, 
para dotá-los de conhecimentos 
adicionais sobre leitura e escrita 
nas classes iniciais, bem como 
sobre a produção de material di-
dático para leccionação de aulas 
para crianças do ensino primário, 
especialmente os da primeira à 
terceira classes. 

Segundo Sérgio Quembo, 
director do Serviço de Educa-
ção, Juventude e Tecnologia de 
Nhamatanda, o projecto é muito 
“bem-vindo” e está a tornar-se 
um sucesso. “Avaliamos o pro-
jecto como de sucesso porque 
grande parte dos alunos das 
nossas escolas já sabem ler e 
escrever” - disse Sérgio Quembo 
acrescentando - “o Parque apoia 
na capacitação dos professores 
do primeiro ciclo e faz a avaliação 
dos alunos de modo a apurar se 
os mesmos estão a assimilar as 
matérias lecionadas, como forma 
de monitoria da capacitação que é 
feita para os professores”. 

A produção do material di-

dáctico é feita em colaboração 
com técnicos do Serviço Dis-
trital de Educação, Juventude e 
Tecnologia.“Fizemos uma avalia-
ção conjunta no ano passado, onde 
produzimos pequenos textos para 
testar a capacidade de leitura e 
escrita dos alunos destes níveis 
do primeiro ciclo. No trabalho 
feito de avaliação, notou-se uma 
evolução quando comparado ao 
outro período em que não havia 
este projecto. Hoje, mais de 70 
porcento dos alunos ora avaliados, 
já sabem ler e escrever”, acres-
centou Quembo informando que, 
para 2022, o sector da Educação 
em Nhamatanda inscreveu 78 mil 
e 60 alunos do ensino primário e 
12 mil e 52 do Ensino Secundário. 

Jovens em Marínguè ganham 
bolsas de estudo

Quatro jovens do distrito de 
Marínguè, na província de Sofala, 
beneficiaram-se recentemente de 
bolsas de estudo para o Instituto 
de Formação Profissional e Es-
tudos Laborais Alberto Cassimo 
(IFPELAC), na Cidade da Beira, 
após terem vencido concursos 
públicos nas suas comunidades 
de origem.

A informação foi tornada 
pública pelo director do Serviço 
Distrital de Educação, Juventude 
e Tecnologia, Matias Lole, segun-
do o qual a atribuição das bolsas 
de estudos surge no âmbito do 
projecto “Meu kit, Meu emprego”. 
“Durante a formação dos jovens, 

as despesas de logística, aloja-
mento e alimentação foram su-
portadas pelo Serviço Distrital de 
Educação Juventude e Tecnologia 
de Marínguè”, disse Matias Lole.

Provenientes de Marínguè-
-Sede, Canxixe e Nhamapaza, os 
jovens foram formados e, finda a 
formação, receberam kits conten-
do instrumentos para autoempre-
go na área de canalização. “Temos 
informação de que todos os jovens 
já estão integrados no mercado do 
emprego e conseguem realizar a 
actividade na qual foram forma-
dos”, garantiu a fonte.

Ainda segundo Matias Lole, 
para 2022, mais seis bolsas de es-
tudo serão atribuídas aos jovens 
de Marínguè, para fazerem forma-
ção em Serralharia e Electricidade. 
Os cursos serão ministrados no 
distrito de Caia. “Vamos adicio-
nalmente contratar 30 jovens, 
20 dos quais serão mentoras e 10 
facilitadores. Estes deverão ser 
distribuídos nas cinco localidades 
que compõem o nosso distrito”, 
acrescentou Matias Lole.

Jofesse Gumba é um dos 
jovens beneficiários da forma-
ção em Canalização. Após a sua 
formação na Cidade da Beira, foi 
imediatamente contratado pelo 
Parque Nacional de Gorongosa 
para formar os outros jovens na 
área de canalização. “Sinto-me 
muito agradecido pela oportu-
nidade que me foi dada em ser 
formado e posteriormente formar 
outros jovens na mesma área”, 
concluiu Jofesse Gumba.

Cresce número de candidatos a 
professor em Sofala

Os institutos de formação 
de professores da província de 
Sofala, matricularam, no presente 
ano lectivo, um total de mil e 845 
candidatos, contra os 982 inscritos 
em 2021, representando um cres-
cimento em 18 porcento.

Falando após a VIII Sessão 
Ordinária do Conselho dos Servi-
ços de Representação do Estado, 
o porta-voz Octávio Chicoco 
assegurou que o crescimento no 
número de candidatos à professor 
resulta da instalação dos institutos 
de formação de professores de 

Inhamizua, Inhaminga e EPF, assim 
como de matrícula de estudantes 
externos, sem deixar de lado as 
campanhas de repescagem de 
suplentes.

Durante a Sessão, foram tor-
nadas públicos vários dados sobre 
o desenvolvimento da educa-
ção em Sofala. Octávio Chicoco 
informou que, este ano, devido 
aos novos ingressos no ensino a 
distância, o efectivo de estudan-
tes do ensino superior em Sofala 
subiu ligeiramente. “A província 
conta, em 2022, com um universo 
de 158 formadores e 87 funcioná-
rios não docentes. O efectivo de 
estudantes do ensino superior 
em 2022 registou um crescimento 
de dois porcento quando compa-
rado com igual de 2021. Naquele 
ano, matriculamos 25 mil e 410 
estudantes e, este ano, o total de 
matriculados foi de 25 mil e 845”, 
informou a fonte.

Na senda da melhoria da qua-
lidade de educação em Sofala, 
a província parou de leccionar 
alguns cursos e introduziu novos. 
“Em 2022, foram descontinuados 
os cursos de Ciências Naturais na 
UniZambeze, Economias e Gestão 
de Empresas, Engenharia Elec-
trónica e Engenharia de Sistemas 
e Telecomunicações, na univer-
sidade Jean Piaget. Entretanto, 
foram incluídos novos cursos, 
sendo o doutoramento em Direito 
e Cirurgia. Incluímos também nove 
cursos de licenciatura e quatro de 
mestrado. Na Jean Piaget, existe 
adicionalmente um processo 
de acreditação de outros novos 
cursos”, informou a fonte.

Dados também fornecidos por 
Octávio Chicoco indicam que, no 
ensino técnico profissional, o efec-
tivo escolar para 2022, situa-se 
em nove mil e 244 matriculados, 
contra os sete mil e 501 de 2021. 
No presente ano, o ensino técnico 
profissional conta com 467 forma-
dores a tempo inteiro, contra 450 
do ano passado.

Para melhorar cada vez mais 
a qualidade de ensino, o sector 
de educação em Sofala, está a 
pensar em implementar novos 
modelos do curso de formação 
de professores, nomeadamente 
décima segunda classe mais um 
e mais três anos, assim como se 
pretende contratar mais docentes 
com nível de doutoramento, equi-
par as bibliotecas e salas de infor-
mática, assim como massificar o 
uso das tecnologias de informação 
e comunicação.

Necessários mais de 500 furos 
de água para comunidades em 

Nhamatanda

O distrito de Nhamatanda, na 

província de Sofala, está a precisar 
de pelo menos 588 furos de água 
para satisfazer as necessidades 
dos cerca de 330 mil habitantes 
distribuídos em várias comuni-
dades. 

A cobertura de água em Nha-
matanda está na ordem dos 57 
porcento. O distrito tem 513 furos 
de água, dos quais 23 são peque-
nos sistemas. Outros 25 sistemas 
encontram-se avariados. Em 
2021, o UNICEF e seus parceiros 
financiaram a construção de 15 
furos de água no distrito, o que 
minimizou o sofrimento de alguns 
residentes, mas estes ainda pre-
cisam de mais água.

O director do Serviço Distrital 
de Planeamento e Infraestruturas 
(SPPI) de Nhamatanda, Nelson 
Nensa, acredita que a falta de água 
naquele distrito está a minimizar-
-se. “A situação está controlada, 
apesar de não termos a cobertura 
em 100 porcento. A nossa cober-
tura este ano situa-se em 57 por-
cento e, em 2021, estávamos nos 
52.8 porcentos. Os dados mos-
tram melhoria no fornecimento de 
água à população” - disse Nelson 
Nensa acrescentando - “Aqui no 
distrito, um furo está para 300 
pessoas. Para darmos água a 
toda a população, precisaríamos 
de pelo menos mais 588 furos”.

Há uma boa nova para a popu-
lação de Nhamatanda. Este ano, 
o Governo, com apoio financeiro 
do UNICEF, vai construir dez fu-
ros de água nas localidades de 
Macorococho, Siluvo, Lamego, 
Tica-Sede, Metuchira, Nhampoca 
e Chirassícua. Adicionalmente, 
serão construídos 11 sistemas de 
abastecimento de água para abas-
tecer Matenga, Chirassícua, Chiro, 
Jasse Siluvo. “Estes sistemas te-

rão três torneiras, com duas bicas 
cada, prefazendo 6 bicas. Como 
se vê, a preocupação do Governo 
distrital é ver as comunidades 
sem problemas de falta de água, 
tendo em conta que sem água não 
há vida”, concluiu Nelson Nensa.

Desnutrição crónica

As localidades de Metuchira, 
Siluvo, Chirassícua e os postos 
administrativos de Tica e vila-sede 
do distrito de Nhamatanda, na 
província de Tete, estão apreen-
sivas com o aumento de casos de 
desnutrição crónica em crianças 
menores de cinco anos de idade.

De acordo com o técnico de 
nutrição e supervisor distrital de 
nutrição em Nhamatanda, Edson 
Bonde. A nível da província, o 
distrito de Nhamatanda tem uma 
taxa global de 36.9 porcento de 
casos de desnutrição crónica 
aguda. “O último inquérito de 
desnutrição, realizado após a 
passagem do Ciclone Idai, indica 
que, em Nhamatanda, cerca de 
três por cento das crianças dos 
zero aos cinco anos de idade têm 
desnutrição crónica e aguda,” 
disse Edson Bonde.

Sabe-se que, para inverter o 
cenário, o governo está a imple-

mentar o projecto de Tratamento 
da Desnutrição na Comunidade 
(TDC), através do qual as comuni-
dades são ensinadas as boas ma-
neiras de preparação de alimentos 
para crianças. “Este pacote visa 
também o rastreio, promoção e 
divulgação das boas práticas de 
consumo alimentar, no sentido de 
reduzir a desnutrição e aproximar 
o tratamento à comunidade que 
se encontra distante das unidades 
sanitárias”, disse Edson Bonde.

Centena de mulheres beneficiam 
de serviços de cancro de mama

Desde a sua instalação em 
Setembro de 2021, os serviços de 
de rastreio de cancro de mama no 
distrito de Nhamatanda, província 
de Sofala, já atenderam pelo me-
nos 100 mulheres.

Segundo o médico-chefe 
distrital em Nhamatanda, Miqui-
taio Torres, o número representa 
sucesso na actuação do sector 
da saúde. “Estamos a conseguir 
muito sucesso nestes primeiros 
quatro meses em que os servi-
ços vêm funcionando. Estamos a 
responder à demanda da popula-
ção local, bem como a população 
dos distritos de Chibabava, Búzi, 
Marínguè e Gorongosa. Fazemos 
isso porque todos necessitam dos 
serviços de rastreio do cancro da 
mama”, contou Miquitaio Torres.

Informações indicam que a 
Direcção Provincial da Saúde de 
Sofala faz supervisão regular dos 
serviços de rastreio do cancro da 
mama para garantir que a popu-
lação tenha um atendimento cada 
vez mais melhorado. 

Matias Lole

Nelson Nensa

Sérgio Quembo
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"Um movimento artístico
nascido em Namarroi"

A dança das cobras

Dançar com cobras, ou sim-
plesmente  “Niketxe”, é um 
movimento de arte moçambi-
cana praticado na província da 
Zambézia, concretamente no 
distrito de Namarroi. 

A dança é caracterizada pelo 
uso de cobras vivas venenosas, 
enroladas no pescoço, na cintura 
e nas mãos  dos dançarinos, 
acompanhados por um ritmo de 
batuques. 

De acordo com Jaime Manuel, 
responsável de um grupo de 
dança de cobra com 25 membros, 
aquela manifestação cultural 
foi criada em 1961 por um casal 
chamado Nacopo e Yavi. A dança 
surgiu quando a população do 
distrito de Namarroi procurava 
formas de reivindicar os maus 
tratos praticados pelos colonia-
listas portugueses. 

“A mesma era também prati-
cada para agradecer aos espíritos 
que protegiam as comunidades 
durante a ocorrência de chuvas 
fortes e outros fenómenos natu-
rais que provocavam desastres”, 
disse Jaime Manuel.

Texto: António Amoroliva

A fonte aponta que, para 

executar a dança da cobra, 

é necessário aplicar-se um 

medicamento aos dançarinos, 

tornando-os imunes ao veneno. 
“Antes da dança, os dançarinos 
passam por um ritual onde ficam 
fechados durante uma semana 
dentro de uma casa, proibidos 
de manterem relações sexuais 
e de manterem contactos com 
outras pessoas que estejam 
fora daquele ritual”, explicou o 
responsavel do grupo de danca 
de cobras.

Manuel conta ainda que, 
depois de uma semana dentro 
da referida casa fazendo o trata-
mento, os dançarinos saem para 
as matas e caçam as cobras com 
auxílio de um medicamento com 
um cheiro forte. 

Isso faz com que as cobras 
sejam apanhadas nas grutas 
sem resistência alguma. Todavia,  
geralmente são usadas cobras 
de uma espécie de cor verde, 
por serem menos venenosas, 
reduzindo o perigo ao público 
que se amotina para apreciar os 
sincronizados movimentos dos 
dançarinos.

Salvador Moquicha, régulo 
do primeiro escalão do povoado 
de Thumbua,  conta que houve  
uma  catástrofe em Namarroi 
no ano de 2012, quando, de uma 
montanha onde sai água por gra-

vidade que alimenta o pequeno 
sistema da vila sede de Namarroi, 
foi encontrado uma cova muito 
grande contendo um líquido em 
forma de leite condensado. 

“O líquido sujou toda água 
da fonte e, nas torneiras da vila 
distrital, durante alguns dias, a 
água que saía era semelhante 
ao leite condensado. Para acabar 
com o problema foi realizada uma 
cerimônia tradicional, cujo ritual 
foi acompanhado com dança de 
cobra. Momentos depois, aquela 
cova desapareceu naturalmente 
e a água voltou a tomar as suas 
propriedades”, informou Mo-
quicha. 

Jaime Manuel

Bailarinos fazendo exibições de perícia 

Texto: Ministério da Terra e 
Ambiente

Plantio de árvores marca 
Dia Mundial da Fauna Bravia

Moçambique celebrou 
o Dia Mundial da Fauna 
Bravia e o Dia Africano do 
Ambiente Wangari Maa-
thai, a 3 de Março do ano 
em curso, com a realização 
de diferentes actividades 
de carácter social, desde 
acções de educação e 
sensibilização ambiental 
e o plantio de árvores de 
diversas espécies.

O Dia Mundial da Fauna 

Bravia foi instituído em 2013 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), no âmbito da 
implementação da Conven-
ção sobre o Comércio Interna-
cional das Espécies da Fauna e 
da Flora Selvagens Ameaça-
das de Extinção (CITES), que 
foi oficialmente criada no dia 
03 de Março de 1973. Moçam-
bique aderiu à Convenção no 
dia 23 de Junho de 1981. Este 
ano, a data comemorou-se 
sob o lema ‘‘Recuperando 
Espécies-chave para a Res-
tauração de Ecossistemas’’, 

com o objectivo de reflectir 
sobre as espécies de fauna e 
flora selvagens criticamente 
ameaçadas de extinção e 
enaltecer o papel destas 
espécies no equilíbrio dos 
ecossistemas.

O Dia Africano do Ambien-
te foi instituído em 2002, no 
decurso da Sessão Ordinária 
Número 76 do Conselho de 
Ministros da extinta OUA, 
actualmente UA, com o ob-
jectivo de reforçar o movi-
mento de conservação do 
Ambiente em África e garantir 

as condições necessárias para 
a sobrevivência da própria 
espécie humana.

A data coincide com o Dia 
Wangari Maathai em home-
nagem à activista ambiental 
queniana, Wangari Maathai, 
Prémio Nobel da Paz em 2004, 
que liderou um movimento 
designado “Cinturão Verde” 
e plantou cerca de 30 milhões 
de árvores em defesa do am-
biente no seu país, mas que até 
a sua morte, em 2011, havia 
liderado o plantio de cerca de 
45 milhões de árvores.

O Ministério da Terra e 
Ambiente convidou o sec-
tor público, sector privado, 
parceiros de cooperação, 
organizações da socieda-
de civil e a todos os mo-
çambicanos a realizarem 
actividades de protecção 
e defesa da natureza, em 
celebração quer do Dia 
Mundial da Fauna Bravia, 
quer do Dia Africano do 
Ambiente Wangari Maa-
thai.
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Texto: Francisco Madiguida

Jovens de Mueda recebem kits 
de auto-emprego

No âmbito do Projecto Meu 
Kit, Meu Emprego, iniciativa  da 
Secretaria de Estado da Juven-
tude e Emprego, 61 jovens do 
distrito de Mueda, na província 
de Cabo Delgado receberam 63 
kits para geração de emprego.

Foram distribuídos, no total, 
150 conjuntos de máquinas 
semi-industriais para a pro-
dução de blocos, 50 sacos de 
cimento, assim como areia 
para cada beneficiário. Foram 
ainda distribuídos insumos de 
produção agrícola, moageiras, 
máquinas de costura e acessó-
rios e equipamentos de culiná-
ria, electricidade e canalização. 
Os equipamentos custaram  27 
milhões de meticais, obtidos 
do fundo do Orçamento Geral 
do Estado.      

O Secretário de Estado da 
Juventude e Emprego, Oswaldo 
Petersburgo, que entregou os 

Texto: Sofia Josse
Fotos: Cortesia SPRE

Texto: Bernardo LitingoFAIJ gera emprego 
para juventude em Gaza

Acção Social 
resgata raparigas 
em uniões 
prematuras 

O Fundo de Apoio à Inicia-
tiva Juvenil (FAIJ), implemen-
tado pelo governo desde 2021, 
está a gerar emprego para os 
jovens de alguns distritos da 
província de Gaza, que já estão 
a destacar-se na produção 
agrícola e pecuária.

Segundo o Secretário de 
Estado em Gaza, Amosse 
Macamo, o grau de implemen-
tação do FAIJ é satisfatório, 
considerando os resultados 
apresentados pelos benefi-
ciários desde o início da imple-
mentação do projecto.

Sónia, de 33 anos de idade, 
uma das beneficiárias de fundo 
no distrito de Chókwè, disse 
que recebeu do governo pro-
vincial 110 mil meticais, tendo 
investido na área de agricultura. 
A jovem está agora a trabalhar 
em 27 hectares, onde produz 
culturas como tomate, pepino 

kits, apelou aos jovens a contri-
buírem para a reabilitação das 
infra-estruturas destruídas 
pelos terroristas em Cabo 
Delgado e a seguirem exem-
plo de outros jovens como os 
de Ancuabe que estão a de-
senvolver projectos nas suas 
comunidades no âmbito de 

auto-emprego, gerando opor-
tunidades para outros jovens. 
“Estou satisfeito com os jovens 
de Ancuabe. No ano passado, 
entregamos aos jovens de 
Ancuabe kits para a produção 
de frangos, blocos e carpintaria 
e eles estão a fazer boa gestão 
dos kits”, disse Petersburgo.

e feijão. Sónia tem o auxílio de 
10 colaboradores.

Por sua vez, Celina Man-
jante de 32 anos de idade, 
também residente no distrito 
de Chókwè, disse ter tido um 
empréstimo concedido pelo 
governo no valor de 190 mil 
meticais, que aplicou na cria-
ção de frangos. Celina deverá 
devolver o dinheiro do emprés-
timo num prazo de três anos, 
com juros de 5 porcento. “A 

satisfação é enorme,  já tenho 
um trabalho. Neste momento, 
o desafio é aumentar o número 
de pintos para alavancar o ne-
gócio”, revelou Celina Majate.

Enquanto isso, Jaime Ma-
tusse, residente no distrito de 
Limpopo, beneficiou de 64 mil 
meticais, que investiu também 
na criação de frangos. “Vendo 
o meu produto nos mercados 
locais e na cidade de Xai-Xai”, 
concluiu a fonte.

O Serviço Distrital da Saúde, 
Mulher e Acção Social (SDSMAS) 
do distrito de Panda, na província 
de Inhambane,  resgatou  em 
2021, três raparigas com ida-
des compreendidas entre 14 e 
17 anos que viviam em uniões 
prematuras com homens de 
mais de 21 anos de idade, maio-
ritariamente trabalhadores da 
África do Sul.

De acordo com o técnico do 
SDSMAS de Panda, Luís Afonso,  
o falecimento dos progenitores, a 
pobreza, o analfabetismo, o des-
conhecimento da lei por alguns 
actores da sociedade são alguns 
dos motivos que permitem que 
as raparigas estejam numa si-
tuação vulnerável. 

“Há raparigas que se juntam 
ao homem prematuramente, 
devido à pobreza na família 
biológica ou perda dos seus pais 
ou encarregados de educação. 
Como refúgio, não têm ninguém 
para lhes cuidar e têm de se 
submeter às uniões prematu-
ras como solução para suprir 
algumas despesas que elas têm 
necessitado”, conta o técnico.

De acordo com Afonso, as fa-
mílias dessas raparigas acham-
-se inocentes, supostamente, 
porque uma menina em fase 
de puberdade está pronta para 

ir ao lar suportar um marido. 
“Elas pensam que, quando uma 
menina já tem seios, está pronta 
para ir ao lar, enquanto isso não 
constitui verdade” - disse a fon-
te, recomendando - “Estamos 
a sensibilizar as comunidades a 
não encararem isso como coisa 
normal. É importante olharmos 
para a idade do homem que 
precisa da nossa filha”.

Ainda de acordo com Luís 
Afonso, os principais violadores 
da Lei de Prevenção e Combate 
às Uniões Prematuras são os 
pais e encarregados de edu-
cação, familiares acolhedores, 
assim como os homens que 
aceitam casar-se com crianças. 
Segundo a lei, a união entre duas 
pessoas só é permitida quando 
estas têm pelo menos 18 anos de 
idade e as autoridades locais ou 
religiosas devem proibir uniões 
que envolvem menores de idade.

Informações indicam que, 
no posto administrativo de Ma-
wayela, há mais de cinco casos 
de meninas vivendo em uniões 
prematuras, identificadas em 
coordenação com o sector de 
Educação. “Com a falta de re-
cursos, ainda não fomos intervir, 
mas prometemos que vamos 
actuar no segundo trimestre, 
uma vez que haverá interrupção 
de aulas em breve”, prometeu 
Luís Afonso.

Oswaldo Petersburgo

Beneficiária mostrando investimento feito na agricultura
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Texto: Nélia Matsinhe
Fotos: Nasmo Sitoe

A suposta venda de se-
mentes falsificadas, nas casas 
agrícolas, e a falta de união entre 
os agricultores está a prejudicar 
a produção e produtividade na 
cidade do Chimoio.

Cacho Massinho, agricultor 
e residente no bairro da Soalpo,  
cultiva há mais de 40 anos. O 
agricultor entende que, além da 
semente falsa, há especulação 
de preços de sementes e ferti-
lizantes nas casas agrícolas da 
cidade de Chimoio.

Mesmo em meio a dificulda-
des, Massinho está a abastecer 
os mercados grossistas Fran-
cisco Manhanga, vulgo 38 e 25 
de Junho, com vários produtos 
colhidos no seus campos de pro-

A província de Gaza vem 
gastando, anualmente, mais de 
1,5 milhões de meticais para a 
realização de campanhas de va-
cinação de gado com objectivo de 
assegurar a produção de carne e 
criação de animais cada vez mais 
saudáveis.

Falando durante o lançamen-
to da campanha de vacinação, 
que teve lugar no distrito de 
Chongoene em Maio do ano em 
curso, a governadora de Gaza, 
Margarida Mapandzene, disse 
que a disponibilização atempada 
de vacinas, assim como a elevada 
consciência dos criadores sobre 
a importância de vacinar os seus 
animais, fez com que a cobertura 
deste processo na província 
registasse um crescimento, ao 
passar de 80 porcento, em 2020, 
para 86,5 em 2021.

“O nosso país possui con-
dições agro-ecológicas para o 
desenvolvimento da pecuária 
e Gaza é a província com maior 
número de bovinos a nível na-
cional, contando com cerca de 
522 mil e 135 cabeças”,  anunciou 

Texto: Eugénio Adriano

Semente falsa lesa 
sector agrícola em Manica

Gaza investe milhões 
para vacinar gado

Produtor defende

dução agrícola, com destaque 
para hortícolas e frutas.

O produtor aponta ainda para 
as mudanças climáticas que 
têm vindo a fustigar o Canal de 
Moçambique como sendo uma 
das principais causas que está a 
propiciar a redução da produção 
e da produtividade.

“É difícil lidar com o fenó-
meno de mudanças climáticas 
e tem prejudicado muito o nosso 
trabalho. Quando lançamos a 
semente na terra, depois de ger-
minar, somos assaltados pela 
seca e pragas. Os medicamentos 
para pulverização são caros. 
Não temos outra saída, senão 
sentar e olhar as nossas culturas 
a se estragarem”, lamentou o 
agricultor.

Ainda segundo, Cacho Mas-
sinho, a falta de união entre os 

agricultores desta parcela do 
país tem trazido fraco lucro aos 
envolvidos no sector agro-pe-
cuário. “Há falta de união entre os 

produtores e criadores de gado e 
isso é preocupante. A desunião 
faz com que os clientes tomem 
proveito da nossa produção, pois 

são eles que definem os preços, 
absorvendo todo o esforço apli-
cado no processo de produção”, 
concluiu Cacho Massinho.

Margarida Mapandzene, tendo 
acrescentado que, o subsector 
da pecuária está a registar um 
crescimento satisfatório, como 
resultado das intervenções rea-
lizadas pelo governo, com o apoio 
de parceiros.

A governadora explica que 
a cadeia de valor da pecuária, 
possui um grande potencial 
para a geração de renda familiar, 
emprego seguro e contribui signi-
ficativamente na economia, para 
além de assegurar a resiliência 

da população ao efeito das mu-
danças climáticas que a província 
sofre ciclicamente. 

Segundo Margarida Mapan-
dzene, ao longo da Campanha 
2021, Moçambique não registou a 
ocorrência da febre aftosa, depois 
da ocorrência sucessiva desta 
doença nos quatro anos ante-
riores. “Agradecemos a todos 
os criadores e intervenientes por 
terem acatado os apelos das au-
toridades de pecuária no sentido 
de evitarem a movimentação de 

animais em situação de risco de 
propagação desta doença”, des-
tacou Margarida Mapandzene.

Na mesma ocasião, o director 
provincial de agricultura e pescas 
de Gaza, Dalilo Latifo, informou 
que, desde 2021, mais de seis 
mil cabeças de gado bovino 
morreram devido à theileriose. 
Por isso, o governo decidiu inten-
sificar os programas de banhos 
carracicidos e, até Dezembro do 
ano em curso, o sector planeia 
fazer pelo menos sete milhões e 

500 banhos, contra seis milhões 
de 2021.

Dalilo Latifo informou que 
a campanha de vacinação em 
curso é uma das respostas que 
o país adoptou para combater a 
febre aftosa anunciada na vizi-
nha República da África do Sul. 
“A província conta com cerca de 
520 mil doses de vacina, para 
um plano de 522 mil cabeças”, 
assegurou Latifo, tendo apelado 
aos criadores de gado a vende-
rem uma parte dos seus animais, 
de modo a garantir a compra de 
medicamentos.

Nelson Sitoe, residente em 
Magula, diz que a actividade 
pecuária não está a decorrer 
bem, pois já perdeu quase todos 
os seus bovinos. “Eu tinha 13 
cabeças de gado, mas só fiquei 
com três, devido a theileriose”, 
lamentou o criador, antes de 
agradecer o esforço que o go-
verno tem empreendido para 
garantir a vacinação do gado.

Jorge Manhique, também 
criador de gado, está desmora-
lizado porque, em 2021, perdeu 
15 das 20 cabeças que tinha. 
“Apela a todos os criadores para 
aderirem a esta campanha de 
vacinação”, concluiu o criador.Nelson Sitoe, criador de gado em Magula.
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Texto: Manuel David 
e Teresa Tadeu

Texto: Sadique Abudo

A província de Niassa  está 
a enfrentar um déficit de en-
fermeiros  de diversas especia-
lidades, sendo que 975 técnicos 
estão para uma população es-
timada em um milhão e 713 mil 
e 750 habitantes, o que signi-
fica que um enfermeiro atende 
pouco mais de mil e quinhentos 
habitantes, trabalhando na 
maioria das vezes em condições 
precárias.

Discursando aquando das  
celebrações do  dia Internacional 
do Enfermeiro, que se assinala a 
12 de Maio de cada ano, a gover-
nadora da província do Niassa, 
Elina Massengele, disse que 
além das condições precárias no 
exercício das suas funções, os 
enfermeiros destacam a neces-
sidade de aumento salarial como 
sendo uma das razões  que possa 
motivar a classe a empenhar-se 
cada vez mais para um trabalho 
condigno e consequente aten-
dimento humanizado.

“A classe dos enfermeiros 
depara-se com dificuldades de 

Niassa carece de enfermeiros 

População de Pemba recebe novos hospitais

salário não condigno em função 
da realidade actual, insuficiên-
cia de meios de trabalho como 
material médico-cirúrgico e 
uniforme hospitalar, sobrecarga 
horária, assim como a insuficiên-
cia de recursos humanos”, disse 
a governadora, tendo reforçado  
que  o governo provincial vai 
procurar mecanismos visando 
contratar mais enfermeiros para 
minimizar o rácio enfermeiro-
-população, assim como vai dar o 
seu máximo para ver melhoradas 
as condições de trabalho dos 
enfermeiros. 

“Como Conselho Executivo 
Provincial, continuaremos a 
redobrar os esforços através 
dos nossos parceiros, visando a 
garantia de cuidados de saúde 
primários mais eficientes para 
a população do Niassa. Iremos 
também trabalhar para a me-
lhoria das condições de trabalho 
dos 975 enfermeiros desta 
província”,  prometeu a chefe do 
executivo provincial.

Ainda no dia do enfermeiro. 
O director provincial da saúde 
em Niassa, Ramos Mboane, 
contou que dos  975 enfer-
meiros existentes em toda 
província, apenas 316 prestam 

cuidados de saúde primários.
Este ano, o Dia Internacional 

do Enfermeiro foi celebrado sob 
o lema “Profissional de enfer-
magem, uma voz para liderar, 
investir na enfermagem e res-
peitar os direitos para garantir a 
saúde global”.

Mandimba e Mecanhelas 
ganham novas maternidades

Ainda em Niassa, o sector da 
Saúde inaugurou, em Maio do 

ano em curso, duas maternida-
des nos distritos de Mandimba e 
Mecanhelas, esperando-se que 
as mulheres de Niassa vão pas-
sar a ter parto mais humanizado.

A maternidade de Mandim-
ba foi erguida na localidade de 
Mississi, no posto administrativo 
de Mitande, e  a de Mecanhelas 
localiza-se no povoado de Berro. 
Com as novas maternidades, 
aguarda-se a redução de par-
tos fora das maternidades e 
mortes materno-infantis, para 

além do aumento do acesso da 
mulher a consultas pós-parto, 
planeamento familiar, despiste 
do cancro do colo do útero, entre 
outros serviços.

Segundo Ramos Mboane, 
para a construção das infraes-
truturas em Mandimba e Me-
canhelas, foram gastos três 
milhões e 120 mil meticais e 
dois milhões e 999 mil meticais 
respectivamente.

O director da saúde em 
Niassa disse ainda que para 
além da maternidade, o distrito 
de Mecanhelas vai se beneficiar 
de uma ambulância, que foi 
adquirida através do fundo do 
Conselho Executivo Provincial 
de Niassa, no âmbito do reforço 
da capacidade de resposta para 
as diferentes necessidades da 
população do ponto de vista de 
acesso aos cuidados de saúde.      

Mboane fez referência ao 
balanço da segunda ronda da 
campanha de vacinação con-
tra pólio a menores de 5 anos, 
que decorreu recentemente no 
Niassa, tendo destacado que 
dados preliminares indicam que a 
província atingiu um total de 487 
mil e 106 crianças vacinadas, das 
429 mil e 842 planificadas.

O Comité Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV) 
em Moçambique apoiou a 
reconstrução de três unida-
des sanitárias nos bairros de 
Mahate, Muxara e Ingonane, 
na cidade de Pemba, que 
vão servir a menos 87 mil 
pessoas.

As três unidades ga-
nharam  reformulação que 
consistiu na ampliação, ins-
talação eléctrica, construção 
de novas maternidades e 
sanitários e passam a pres-
tar vários serviços, incluindo 
consultas pré-natais, pós-

-parto, consultas a adultos, va-
cinação, nutrição, maternidade, 
planeamento familiar, farmácia 
e análises laboratoriais. 

Discursando no dia da inau-
guração das infraestruturas, o 
governador de Cabo Delgado, 
Valige Tauabo, disse que a ree-
dificação das infra-estruturas 
demonstra a preocupação que 
a Cruz Vermelha tem para com 
as infra-estruturas sociais que 
garantem o bem-estar da popu-
lação e tal preocupação enqua-
dra-se no plano quinquenal do 
governo 2020-2024, que inclui 
a expansão da rede sanitária.

Nos centros, serão ainda rea-
lizados serviços de promoção de 
saúde e prevenção para redução 

de doenças e mortalidade por 
diversas doenças. As unidades 
sanitárias contam com a co-
laboração de 30 profissionais 
de saúde, agentes polivalentes 
elementares (APEs), parteiras 
tradicionais, praticantes da 
medicina tradicional e actores 
comunitários na promoção da 
saúde.

Valige Tauabo quer que os 
centros de saúde prestem me-
lhores serviços aos cidadãos 
de Pemba.. “Apelo os profis-
sionais de saúde a pautar por 
um atendimento humanizado 
aos pacientes, investindo todo 
saber, conhecimentos e habi-
lidade com eficiência e eficácia 
em respeito aos princípios da 

ética e deontologia profissional 
para saúde e bem-estar da 
população”, clamou Tauabo, 
tendo exortado a população a 
contribuir para a preservação 
das infra-estruturas. 

Na ocasião, a chefe da dele-
gação do CICV, Catherine Gendre, 
explicou que a Organização tem 
como missão proteger a vida 
e garantir dignidade às vítimas 
de conflitos armados e outras 
situações de violência, prestar 
assistência, evitar sofrimento, 
fortalecer o direito internacio-
nal humanitário e os princípios 
humanitários universais.

“Estas unidades sanitárias 
visam melhorar o acesso à saú-
de para população residente e 

deslocada. O conflito armado 
em Cabo Delgado limitou o 
acesso das pessoas à assis-
tência médica”, acrescentou 
Catherine Gendre.

Informações indicam que, 
na Ilha de Ibo, está em cons-
trução um hospital rural local 
em substituição ao antigo 
Centro de Saúde destruído 
em 2019 pelo ciclone Kenne-
th. Após conclusão, o hospital 
vai atender a cerca de 41 mil 
pessoas de Ibo e das  zonas 
costeiras de Quissanga e 
Mocimboa da Praia, onde 
até hoje não existem centros 
de saúde, devido à onda de 
destruição de infraestruturas 
liderada pelos terroristas.  
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Crocodilos e hipopótamos 
aterrorizam população

Parque de Bazaruto captura 
redes e barcos nocivos

Em Changalane

Os residentes de Michan-
gule e Mahelane, no posto 
administrativo de Changalane, 
distrito de Namaacha, provín-
cia de Maputo, estão a travar 
batalhas contra hipopótamos, 
crocodilos e elefantes que 
se fazem às machambas dos 
agricultores locais e devoram 
extensos hectares de culturas. 

Para além de machambas, 
os animais estão a destruir 
residências e a dizimar vidas.  
Ana Bila vive em Michangulene 
há anos e conta que está mais 
preocupada com a proteção 
das crianças da sua comuni-
dade que, muitas vezes, vão 
ao rio para tomar banho ou 
buscar água para beber. “De 

forma inocente, elas passam 
pelo rio, a caminho da escola, 
e tiram água em garrafinhas, 
para consumir durante o tempo 
em que permanecem lá. Nosso 
maior medo é pelas crianças”, 
contou Ana Bila.

Residente em Mussukela-
ne, Armindo Vilanculos conta 
que o seu povoado está em-
penhado na produção agrí-
cola, mas os hipopótamos, 
crocodilos, assim como ele-
fantes estão a desencorajar 
os agricultores. “Os animais 
destroem tudo o que encon-
tram pelo caminho. Nós temos 
força e vontade de produzir 
nas nossas machambas, pois 
é disso que tiramos o nosso 
sustento, mas ficamos sem 
vontade porque os elefantes 
passam daqui e destroem tudo, 

nossa comida e nossas casas, 
colocando as nossas vidas em 
risco. Estamos a pedir ajuda de 
quem puder encontrar formas 
de afugentar os animais para 
que, nos próximos tempos não 
passemos fome por fraca pro-
dução”, queixou-se Vilanculos.

A administração do distri-
to de Namaacha está ciente 
do problema e decidiu tomar 
medidas para afugentar os ani-
mais. Segundo a administrado-
ra Suzete Nhangumele, estão 
a ser criadas abelhas que, para 
breve, serão distribuídas entre 
os locais de risco, embora os 
hipopótamos, crocodilos e 
elefantes estejam a circular no 
seu habitat normal, que é pró-
ximo às zonas habitacionais. 
“As abelhas também servirão 
para a produção de mel que 

pode ser comercializado nas 
comunidades, mas todos sa-
bemos que os animais sempre 
tiveram aquelas zonas como 
seu habitat. O que devemos 
fazer é ensinar a população 
a conviver com os animais. 
Por exemplo, as comunidades 
que trabalham com a Adminis-
tração Nacional das Áreas de 
Conservação (ANAC) podem 
controlar o fluxo dos paquider-
mes afugentando-os para que 
não tenham o hábito de chegar 
às zonas residenciais”, sugeriu 
Suzete Nhangumele.

O governador da província 
de Maputo, Júlio Parruque, 
disse recentemente que está 
agendada, para breve, uma 
reunião entre o governo cen-
tral e as comunidades de 
Namaacha, para discutir e 

encontrar soluções conjuntas.  
“O conflito homem fauna-

-bravia é uma grande preo-
cupação a que vamos dar 
resposta em breve, mas a 
província está a se preparar 
para solucionar o problema 
junto do governo central. A ideia 
é arranjar formas de garantir 
sustento às populações atra-
vés dos animais sem, contudo, 
prejudicá-los. Esperamos que 
esses animais que tinham de-
saparecido, e que hoje reapa-
recem, possam contribuir para 
a geração de renda. Queremos 
ainda que os animais não sejam 
nem prejudicados nem mortos 
de forma indiscriminada”, con-
cluiu a fonte.

O Parque Nacional de Baza-
ruto (PNB), localizado nos dis-
tritos de Inhassoro e Vilankulo, 
na província de Inhambane, 
procedeu à apreensão de 11 
embarcações, das quais duas 
a motor e nove a vela, e 49 
redes nocivas à pesca, em 
resultado das sete mil e 930 
patrulhas efectuadas durante 
o ano de 2021.

Segundo a porta-voz da VIII 
Sessão Ordinária do Conselho 
dos Serviços de Representa-
ção do Estado em Inhambane, 
Elvira Chaúque, a apreensão 
resultou em 15 autos lavrados 
e julgados. “Os julgamentos 
culminaram com condenações 
que variam de 120 dias a oito 
anos de prisão, por conta de 
crimes como pesca ilegal e caça 
furtiva da espécie súnil na área 
pertencente ao Parque”, disse 
Elvira Chaúque.

Durante a Sessão, o PNB 
informou que, em 2021, foram 

registados pelo menos cinco 
casos de crime ambiental 
que resultaram em queimada 
de 53 hectares de áreas de 
conservação. “Apelamos às 
comunidades a evitarem esta 
prática, pois devasta áreas de 
conservação e ceifa a vidas de 
diversas espécies de animais 

que ainda temos”, pediu a 
porta-voz .

Durante o ano passado, o 
Parque de Bazaruto realizou 
uma pesquisa cujos resultados 
indicam que há, no recinto, pelo 
menos 325 Dugongos, um uma 
espécie que está em extinção. 
A pesquisa fez parte de muitos 

outros estudos. “Realizamos 
também a monitoria de nidifi-
cação de tartarugas, fizemos 
46 ninhos e tivemos duas mil e 
19 crias vivas. Outra avaliação 
de ninhos e corais, que teve 
participação de especialistas 
de Moçambique, Kenya e Esta-
dos Unidos da América, apurou 

a existência de 147 espécies 
de diversos corais saudáveis”, 
disse Elvira Chaúque.

Quanto às acções para o 
desenvolvimento comunitário, 
Elvira Chaúque informou que 
o PNB financiou a formação 
de 50 jovens nos cursos pro-
fissionalizantes das diversas 
especialidades do turismo, 
como cozinha e pastelaria, 
da construção civil, nas áreas 
de electricidade, carpintaria, 
canalização e ladrilheiros. Do 
universo, 13 jovens conse-
guiram contrato de trabalho, 
sendo cinco na área do turismo 
e oito na construção civil. “Para 
além disso, o PNB canalizou 
três milhões e 680 mil meticais, 
correspondentes à taxa de 20 
porcento da receita anual, para 
comunidades corresponden-
tes, como também alargou o 
programa de apoio escolar a 
244 alunos de seis escolas do 
Parque”, concluiu a fonte. 
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Caia regista fraca cobertura 
no fornecimento de água

O Fundo de Investimento de 
Património e Abastecimento de 
Água (FIPAG) vai, no presente 
ano, investir 33 milhões de 
meticais, para equipar e ope-
racionalizar novos sistemas 
de abastecimento do precioso 
líquido e substituição de con-
dutas. 

A informação foi tornada 
pública recentemente, na ci-
dade de Xai-Xai, por Alberto 
Matusse, porta-voz da Sexta 
Sessão Ordinária dos Serviços 
de Representação de Estado 
em Gaza.

Alberto Matusse fez saber 
que o FIPAG planificou, para o 
presente ano, comprar duas 

Os povoados de Michangu-
lene e Mahelane, no distrito de 
Namaacha, província de Maputo, 
já contam com dois novos fon-
tanários inaugurados recen-
temente pelo governador da 
província de Maputo, esperan-
do-se que, como resultado, as 
comunidades locais vão passar a 
ter os problemas de saneamento 
de meio minimizados.

Os furos foram  construídos 
pela organização não-gover-
namental espanhola “Ayuda 
em Acción”. Segundo o gover-
nador da província de Maputo, 
Júlio Parruque, que procedeu à 
inauguração das infraestruturas, 
é necessário que se faça bom 
uso dos fontanários de modo a 
garantir que durem muito tempo 
e sirvam a várias gerações.

 “Esta fonte que inaugu-
ramos hoje é uma autêntica 
revolução porque passamos a 
ter água necessária para a saú-
de, o que  demonstra o nosso 
crescimento. Consideremos isto 
um início. Amanhã, teremos sis-
temas ainda melhores. Devemos 

FIPAG vai investir milhões 
para novos sistemas em Gaza

Reforçado abastecimento 
de água  em Namaacha

electrobombas e fazer 4 mil 600 
novas ligações domiciliárias, 
tendo já feito 268 nos primeiros 
dois meses de 2022. 

A Instituição está também 
a fazer religações de água em 
residências onde o fornecimen-
to havia sido interrompido. “O 
FIPAG pretende ainda recuperar, 
neste ano, mais de mil clientes e 
expandir 16.89 quilómetros da 
rede de distribuição de água”, 
revelou a fonte tendo acrescen-
tado que há esperança de que, 
até Dezembro do ano em curso, 
a Instituição tenha produzido 
mais de 16 milhões e 867 mil e 
148 metros cúbicos de água em 
três áreas operacionais.

O FIPAG tem, para o presen-
te ano, pelo menos 79 milhões 
de dólares que deverão ser 
usados nos distritos de Chibuto, 

cuidar dessas fontes pois vão 
garantir boa saúde,  combaten-
do doenças de origem hídrica 
e reforçar  a higienização para 
melhor prevenção da COVID-19”, 
disse Parruque.

Na mesma ocasião, Jesus 
Perez, representante da  or-
ganização “Ayuda em Acción”, 
disse que a abertura dos fonta-
nários insere-se no  Programa 
de Resposta às Necessidades 
da população,  iniciativa que teve 
início em 2021.

Ana Bila, uma das residen-
tes, beneficiária das novas in-
fraestruturas, disse na ocasião 
que para além da população, 
a água vai ajudar as crianças 
que muitas vezes dependiam 
da boa vontade dos residentes  
circunvizinhos e das escolas 
para ter água potável. “Depen-
dímaos também da água do rio 
Umbeluzi. Partilhávamos a água 
com animais como os crocodi-
los, o que colocava as nossas 
vidas em risco” - disse Ana Bila 
acrescentando - “Agradecemos 
principalmente pelas crianças, 
uma vez que já podem lavar as 
mãos regularmente, assim como 
se pode fazer hortas nas escolas. 
Antes, tudo isso era difícil”. 

Xai-Xai e Chòkwé, para abertura 
de furos, troca de contadores, 
modernização do sistema 

 Os dois pequenos sis-
temas de abastecimento de 
água potável da vila sede de 
Caia, na província de Sofala, 
estão a revelar-se insufi-
cientes para responder às 
necessidades de todas as 
comunidades.

As fontes só fornecem 
água a 440 famílias, das 
mais de 38 mil casas que 
perfazem o distrito de Caia. 
Dados indicam que das cerca 
de 328 fontes de água exis-
tentes em Caia, só 310 estão 
operacionais. 

O Serviço Distrital de 
Planeamento e Infraestru-

de faturação, construção de 
infraestruturas e extensão 
da rede de provisão de água. 

“A principal espectativa do 
FIPAG é permitir que novos 
investimentos e expansão dos 
serviços de água sejam coloca-
dos à disposição da população. 
Porém, estamos a enfrentar 
desafios como o desperdício do 
precioso líquido desde a fonte 
da captação até ao contador 
do consumidor. Precisamos de 
renovar as nossas infraestrutu-
ras pois este prejuízo ronda os 
96 porcento”, contou a fonte.

Matusse apela para que 
a sociedade apoie e alerte o 
FIPAG em caso de alguma fuga 
nos contadores, assim como 
todos os beneficiários devem 
pagar as facturas de água para 
que o valor possa servir tam-
bém para abertura de novos 
sistemas que vão beneficiar a 
outras comunidades.Alberto Matusse, porta-voz da Sessão 

tura (SDPI) de Caia está ciente 
do problema e, recentemente, 
decidiu lançar um concurso 
público para abertura de mais 
fontes de água para as comu-
nidades, o que culminou com a 
abertura de quatro furos, ainda 
assim classificados como “na-
gativos”. Um furo é considerado 
negativo se apresentar um cau-
dal inferior a 15 litros por minuto 
ou se a qualidade da água não 
estiver nos valores permitidos.

Segundo César Napoleão, 
director do SDPI de Caia, o 
empreiteiro deve resolver o 
problema de negatividade dos 
recentes furos. “O SDPI sub-
meteu uma comunicação ao 
AIAS no sentido de solicitar o 
empreiteiro para poder vir fazer 

as retificações dos quatros 
furos abertos que são nega-
tivos, mas estamos também 
a trabalhar com FH, UNICEF, 
consórcio, Caritas, Clusa e 
CCM entre outras entidades, 
no sentido de reparar as 18 
fontes avariadas”, contou 
César Napoleão avançando 
que, este ano, o governo 
planificou a reparação de 
pelo menos 10 furos de água 
em Caia.

César Napoleão conta 
que a falta de água em Caia 
foi mais preocupante em 
2021. O SDPI está a trabalhar 
para resolver o problema. 
Até Março do ano em curso, 
o governo já havia feito 24 
ligações de um plano de 160.
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EDM quer meio ambiente 
mais sustentável

A empresa Electricidade 
de Moçambique (EDM) pro-
cedeu em Junho do ano em 
curso, na cidade de Maputo, ao 
plantio de árvores em alusão 
ao Dia Internacional de Com-
bate à Seca e Desertificação, 
para simbolizar a preocupa-
ção que a empresa tem com 
a proteção do meio ambiente.

O plantio de árvores acon-
tece também no contexto das 
celebrações dos 45 anos da 
empresa. 

A actividade foi dirigi-
da pela ex-governadora da 
Cidade de Maputo, Iolanda 
Cintura, que agora é membro 
do Conselho de Administração 
da EDM e responsável pelos 
recursos humanos. 

Segundo Iolanda Cintura, 
o plantio das árvores é teste-
munho do quão a Instituição 
está preocupada com a sus-
tentabilidade ambiental, que 
está ameaçada pelo abate in-

discriminado de árvores para 
o consumo de lenha e carvão.

“O replantio de árvores é 
sempre necessário e senti-
mos que temos de nos mo-
bilizar todos na preservação 

do meio-ambiente. A EDM 
pediu apoio ao Conselho Mu-
nicipal, que identificou a praça 
16 de Junho para o plantio”, 
disse Iolanda Cintura, tendo 
acrescentado que a empresa 

já exortou os trabalhadores 
em todas áreas de serviço a 
serem amigos do ambiente.

A responsável dos recur-
sos humanos da EDM refere 
que é objectivo da empresa 
reduzir a pressão sobre o meio 
ambiente, providenciando 
energia eléctrica. “A EDM 
tem a missão de produzir, 
transportar, distribuir e co-
mercializar a electricidade. 
Temos a ambição de fazer o 
acesso universal à energia 
eléctrica, para assim permitir 
que mais pessoas deixem de 
usar a lenha e carvão, redu-
zindo assim a pressão sobre 
as nossas florestas”, avançou 
Iolanda Seuane.

Na ocasião, a responsável 
abordou a preocupação que 
a EDM tem com a vandali-
zação de infraestruturas de 
provimento de energia, tendo 
apelado que as comunidades 
rurais continuem vigilantes 
para que o plano do governo, 

de energia para todos, não seja 
prejudicado.

“As comunidades devem 
estar vigilantes e alertas a 
esses actos de roubo e van-
dalização para defender o 
bem público, porque a infra-
-estrutura está lá para servir 
a população. Se não houver 
energia não se consegue fazer 
os trabalhos básicos, como o 
funcionamento dos electro-
domésticos. A energia é um 
bem que faz mover a nossa 
vida e tem um impacto social e 
económico no seio das nossas 
comunidades”, disse Iolanda 
Cintura.

Sabe-se que, devido às 
constantes vandalizações e 
roubo de material eléctrico, 
a EDM, só este ano, já sofreu 
um prejuízo de 127 milhões 
de meticais, o que dificultou a 
expansão de electricidade a 
cerca de 15 mil famílias. Iolanda Cintura

Funcionários da EDM plantando árvores na praça 16 de Junho
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