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Majune pede investidores 
para área do arroz 

O distrito de Majune, lo-
calizado na região centro da 
província do Niassa, com pouco 
mais de 40 mil habitantes, dos 
quais 90 porcentro praticam 
agricultura, está a precisar 
de investidores que possam 
desenvolver o agro-proces-
samento local, sobretudo da 
cultura do arroz. 

O potencial hidrográfico que 
o distrito apresenta tem contri-
buído para a existência de áreas 
com condições agro-ecológicas 
favoráveis para o incremento 
do cereal. Existem, na região, 
diversos rios com caudais 
permanentes, os quais fazem 
de Majune uma zona apetecível 
para a produção de culturas 
que necessitam de muita água, 
como é o caso do arroz. Trata-se 
dos rios Lugenda, Luambala, 
Luchimua, Locheci, Luangua e 
Lucuissi.

De acordo com o adminis-
trador do distrito, Victor Levene, 
boa parte da população tem 
produzido arroz em grande 
escala chegando a atingir, em 
média, mais de duas toneladas 
por família. Os números tendem 
a subir nos dias que correm, 
mercê da intervenção do pro-
grama SUSTENTA, que tem es-
tado a apoiar os agricultores na 
abertura de mais áreas de pro-
dução. Actualmente, existem 
em Majune camponeses que 
possuem mais de 20 hectares 

de áreas para o cultivo do cereal.
O arroz cultivado no dis-

trito é muito procurado por 
consumidores de dentro e fora 
da província do Niassa, devido 
à qualidade e aroma caracte-
rístico por este apresentado. 
Victor Levene sublinha que, por 
causa da maior procura, o arroz 
produzido e comercializado na 
época passada foi todo absor-
vido, sem, no entanto, suscitar 

a rotura de “stocks” nos celeiros 
dos camponeses, visto que 
estes retiveram quantidades 
suficientes para o consumo 
familiar. O administrador con-
sidera que o potencial agro-
-ecológico que Majune possui 
pode ser aproveitado através 
do agro-processamento, de 
modo a completar a cadeia de 
valor de produção. 

Questionado se há condi-

ções suficientes para Majune 
acolher qualquer investidor 
vocacionado na produção e pro-
cessamento do cereal, Levene 
assegurou haver mais de 300 
mil hectares de área disponível 
para a efectivação de projectos 
de grande dimensão.

Neste momento, o distrito 
está a tentar encontrar fóruns 
apropriados para divulgar as 
suas potencialidades visando 

atrair investidores. “Por en-
quanto, não temos condições 
para organizar uma conferência 
de investidores cá em Majune, 
mas, neste momento, temos a 
garantia de participar da confe-
rência que terá lugar no distrito 
do Lago. Estaremos lá para 
apresentar o nosso caderno 
de oportunidades e mostrar a 
potenciais investidores o que 
temos de melhor’’, concluiu.

O processamento de arroz está a ser um desafio para a população local
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Namarroi 
projecta 86 mil 
toneladas até 
Outubro

Comercialização agrícola na Zambézia

O distrito de Namarroi, na 
província da Zambézia, prevê 
comercializar, nos próximos 
três meses do ano em curso, 
um total de 86 mil e 230 to-
neladas de produtos diversos.

No fim do primeiro se-
mestre deste ano, já haviam 
sido comercializadas duas 
mil e 369 toneladas, o que 
corresponde a uma realização 
em 72 porcento. 

Segundo o director do 
Serviço Distrital de Activi-
dades Económicas (SDAE) de 
Namarroi, Carimo Capece, os 
números indicam que o distri-
to está a registar um cresci-
mento na comercialização 
agrícola. “Comparado com o 
igual período do ano passado, 
onde foram comercializadas 
duas mil e oito toneladas, re-
gistamos um crescimento em 
seis porcento”, contrastou o 
director.

Para garantir melhor con-
trolo da comercialização, o 
Governo em Namarroi está 
a introduzir um mecanismo 
de controlo de produtos 

vendidos pelos agricultores 
locais. “Começamos a vender 
cadernetas de comerciali-
zação e, neste momento, já 
foram compradas 17”, disse 
Carimo Capece.

Das culturas mais vendi-
das no distrito, destaca-se 
o milho, que é comprado a 
dez meticais por quilograma, 
o amendoim, vendido a 18 
meticais, o feijão, comercia-
lizado a 50 meticais, soja, a 
30 meticais, gergelim, a 60, e 
banana, cujo cacho é vendido 
a 10 meticais.

Dados indicam que a pro-
dução agrícola em Namarroi 
vai continuar a crescer. Para 
a presente campanha agrí-
cola (2021/2022), já foram 
lavrados 106 mil hectares de 
diversas culturas, esperan-
do-se uma colheita de pelo 
menos 350 mil toneladas de 
alimentos.

A base económica da 
população de Namarroi é a 
agricultura. Estima-se que 
existam, no mínimo, 30 mil 
famílias que sobrevivem da 
produção agrícola.

Texto: Domingos Serrão

Governo quer melhores 
condições para veteranos 
de luta armada

Texto: Afonso Chilaule

Texto: António Amoroliva 

O governo da província 
de Inhambane está à procura 
de financiamento para apoiar 
os veteranos da luta de liber-
tação nacional a construir 
residências condignas e ter 
melhores condições de so-
brevivência.

A informação foi tornada 
pública pela secretária de 
Estado na província de Inham-
bane, Ludmila Maguni, quando 
falava durante o acto de entre-
ga de uma casa convencional 
tipo-2 a Alexandre Bilal, um 

A localidade de Hamam-
ba, no distrito de Chibabava, 
província de Sofala, recebeu 
mais seis escolas primárias 
completas do primeiro e se-
gundo graus, no âmbito do 
Projecto de Reconstrução 
Pós-Ciclones. 

A construção dos em-
preendimentos foi financiada 
pela República Popular da 
China e implementada pelo 
Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD).

O representante do PNUD, 
Francisco Roquete, agrade-
ceu à República Popular da 
China pelo apoio financeiro 
e a confiança depositada na 
sua instituição para a imple-
mentação do projecto.

Francisco Roquete infor-
mou que para além de terem 
sido construídos 24 gabine-
tes administrativos, foram 

dos veteranos da guerra de 
libertação nacional e portador 
de cegueira severa, residente no 
bairro Chambone-5, na cidade 
da Maxixe. 

‘‘Estamos bastante limi-
tados devido ao orçamento, 
mas o esforço do governo é 
procurar financiamento para 
paulatinamente respondermos 
às necessidades dos nossos 
combatentes", garantiu Ludmila 
Maguni.

A casa de Alexandre Bilal, 
entregue em Março do ano em 
curso, foi construída no âmbito 
do apoio aos combatentes, que 
está a ser dado com principal 

enfoque para os portadores 
de deficiência grave. 

As obras de Bilal tiveram 
o início no ano de 2019 e sua 
conclusão demorou devido 
à conjuntura económica que 
Moçambique e o mundo pas-
sam devido à pandemia da 
Covid-19. 

“A construção desta casa 
tem um significado simbólico. 
Estou satisfeito porque o 
governo trabalhou bem para 
mim. Meu objectivo agora é 
encontrar meios para cons-
truir um muro para vedar a 
minha residência”, disse Bilal.

Chibabava ganha mais seis escolas 
erguidas 40 salas de aulas 
apetrechadas por sistemas 
de abastecimento de água e 
painéis solares. Dados indi-
cam que as infra-estruturas 
vão beneficiar quase 300 
professores e 14 mil alunos 
do ensino primário.

A ministra da Educação e 
Desenvolvimento Humano, 
Carmelita Namashulua, que 
orientou a cerimónia de inau-
guração das infra-estruturas, 
disse na ocasião que as es-
colas vão mudar o cenário 
que, nos últimos tempos, 
caracteriza o ambiente es-
colar das comunidades rurais, 
especificamente o facto de 
vários alunos estudarem 
debaixo de árvores.

A ministra indicou que as 
obras obedeceram o padrão 
internacional de resiliência 
para todo o tipo de intempérie, 
esperando-se que  a comuni-
dade escolar e líderes comu-
nitários valorizem o esforço 
que o Governo está a fazer em 

prol do desenvolvimento da 
educação em Moçambique.

Por seu turno, o Gover-
nador da província de Sofala, 
Lourenço Bulha saudou os 
parceiros de cooperação 
pelo trabalho que tem feito 
nas comunidades com vista 
a mitigar as dificuldades que 
a população passa devido às 
sucessivas intempéries. 

“É expectativa do governo 
que as salas de aulas ora inau-
guradas venham responder 
os anseios da população na 
obtenção de competências 
nucleares de leitura e escrita, 
análise e interpretação de 
textos, entre outros conheci-
mentos”, acrescentou Bulha.

O director executivo do 
Gabinete de Reconstrução 
Pós-Idai (GREPOC), Luís 
Mandlate, que também par-
ticipou da inauguração, disse 
que, após as intempéries, 
ficaram destruídas em Sofala 
cerca de três mil e 200 salas 
de aulas, o que afectou a, pelo 

menos, 200 mil alunos e sete 
mil e 200 professores. 

Mandlate realçou que o 
sector da educação está a 
registar um progresso no 

programa de reabilitação de 

salas de aulas, pelo que já 

atingiu cerca de 40 porcento 

do plano de reconstrução. 
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Texto e fotos: Eduardo Mussapa

Texto: Albineiro Tsiru

Texto: António Taimo

Ex-alunos doam material 
a crianças desfavorecidas

Meninos estudam 
ao relento

EDM pede 
denúncia 
a cobranças 
ilícitas

Um conjunto de antigos 
estudantes da Escola Primária 
do Primeiro e Segundo Graus 
Amílcar Cabral, denominado 
“Grupo Mércia Ruco”, na ci-
dade de Xai-Xai, província de 
Gaza, doou àquele estabele-
cimento de ensino 20 baldes 
de tinta, 10 chapas de zinco 
e quantidades não especifi-
cadas de máscaras, incluindo 
27 pares de uniforme escolar 
para crianças órfãs e desfa-
vorecidas.

O porta-voz do “Grupo 
Mércia Ruco”, Humero Nduvane, 
fez saber que a iniciativa de doar 
os bens naquela instituição de 
ensino surge depois de se ter 
efectuado uma visita e constatar 
que a escola e os alunos precisam 
de apoio. “Daí, foi criado um gru-

Um total de 505 alunos da 
Escola Primária de Dzambo, na 
localidade de Charre-sede, no 
distrito de Mutarara, província 
de Tete, estão a estudar sen-
tados em banquinhos e tijolos, 
o que prejudica o processo de 
ensino e aprendizagem.

O director da Escola de 
Dzambo, Diogo Zalenguela, 
está preocupado com a situa-
ção, que se prolonga desde 
2018, ano em que um vendaval 
derrubou o único bloco de salas 
de aula que havia sido construí-
do com material precário, como 
estacas e matope.

“De lá para cá, os alunos 
de Dzambo estão a assistir 
às aulas sentadas debaixo de 
árvores. Neste ano lectivo, 
estamos com 505 alunos da 
primeira à sétima classes, 231 
das quais são raparigas, distri-
buídos em oito turmas e dois 

po de angariação de bens com 
vista a solucionar o problema”, 
justificou Humero Nduvane.

A Escola Amílcar Cabral é 

apenas uma das várias que estão 
a receber apoio do “Grupo Mércia 
Ruco”. A embaixadora da organi-
zação conta que a ideia de ajudar 

estabelecimentos de ensino 
iniciou em 2021 e a primeira ac-
tividade teve lugar na província 
do Maputo, onde foram entre-

gues vários artigos na Escola 
Primária Completa de Boane.

“Com este projecto, preten-
demos, no futuro, construir a 
aldeia do professor com casas de 
tipo um, dois e três e lojas, em to-
das as capitais provinciais, sendo 
que estas infra-estruturas serão 
pagas em prestações, dado que 
esta classe social é a considerada 
mais pobre do País”, avançou a 
patrona.

O director da Escola Amílcar 
Cabral, Anastácio Massingue, 
falando na recepção do material, 
congratulou o gesto dos ex-
-alunos e apelou aos actuais es-
tudantes no sentido de seguirem 
o mesmo exemplo. “Aconselho 
aos professores a trabalhar no 
sentido de, um dia, também 
serem merecedores de galar-
dões. Este é um acto simbólico 
que todos deviam fazer para as 
escolas e professores por onde 
passaram”, disse o director.

turnos, assistidos por cinco 
professores”, informou Diogo 
Zalenguela.

De acordo com o director, 
leccionar naquelas condições 
é desafiante e constrangedor 
para os professores e alunos. 

“A saúde de todos fica 
exposta a várias intempéries, 
provocadas pelo calor e poeira. 
Em tempo chuvoso, além de 
constantes interrupções de 
aulas, a situação influencia 
no incumprimento dos planos 
estabelecidos e no aprovei-
tamento pedagógico, dando 
espaço para a fraca qualidade 
da educação”, lamentou Za-
lenguela.

A nossa fonte revelou que 
houve promessas de se cons-
truir um bloco de três salas 
de aulas naquela escola e, 
em Dezembro de 2021, uma 
empresa do ramo de Constru-
ção civil, chegou a amontoar 
areia e brita naquele recinto 
escolar, naquilo que se es-

perava ser o início das obras. 
“Olhando para a data em 

que começou o ajuntamento do 
material de construção, era de 
se esperar que as obras come-
çassem de imediato, mas como 
vê, desde lá, nem água vai nem 
água vem”, contou o director. 

O nosso interlocutor diz não 
conhecer o nome da referida 
empresa que trouxe o material 
para o recinto da escola que 
dirige, remetendo o assunto à 
direcção do Serviço Distrital de 
Educação e Desenvolvimento 
Humano de Mutarara. 

Diogo Zalenguela revela 
que, como iniciativa da co-
munidade, em coordenação 
com a direcção da escola, já 
foram fabricados mais de 20 
mil tijolos queimados para os 
meninos passarem a sentar 
neles e acompanhar as aulas, 
enquanto se espera por me-
lhores condições.

A empresa Electricidade 
de Moçambique (EDM) no 
distrito Vilankulo, província 
de Inhambane, está a incen-
tivar as comunidades locais 
a fazerem denúncias de 
casos de cobranças ilícitas 
envolvendo técnicos daquela 
empresa pública de forneci-
mento de energia eléctrica.

De acordo com o delegado 
da EDM em Vilankulo, Emílio 
Joaquim, caso haja indícios 
de corrupção, os cidadãos 
devem denunciá-los às en-
tidades competentes. 

Emílio Joaquim falava du-
rante a II Conferência sobre o 
Papel dos Jovens na Conquis-
ta de Novas Independências.

“Se houver indícios de 
corrupção, contactem as 
nossas instituições para 
denunciar os casos desta 

Educação em Dzambo

natureza. Se for necessário 
ou possível, juntem a res-
pectiva evidência para que 
o infractor seja responsabi-
lizado de imediato. Estamos 
tristes, pois temos notado, 
com preocupação, situações 
em que os cidadãos preferem 
expor os casos nas redes 
sociais ao invés de seguir 
o procedimento correcto”, 
explicou o delegado da EDM. 

Uma nota indica que, no 
distrito de Vilankulo, princi-
palmente no bairro da Ex-
pansão, os cidadãos têm 
reclamado de cobranças 
ilícitas dos técnicos da EDM 
para terem ligações domi-
ciliárias, mesmo no âmbito 
do Programa “Energia para 
Todos”, lançado este ano 
pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi.

Momento da entrega da doação às crianças
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SABER NÃO OCUPA LUGAR

COMO PLANTAR BETERRABA?

TEMPERATURA BENEFÍCIOS

COMO PREPARAR SUMO DE BETERRABA?

SOLO

PLANTIO

COLHEITA

Escolha plantar a beterraba em locais 
com clima frio. As temperaturas mais 
adequadas para o desenvolvimento da 
planta estão dentro da faixa de 10 a 20 
graus. Nos meses quentes, a semeadura 
da beterraba é mais vulnerável a doenças, 
como manchas da folha, podridão da raiz, 
ferrugem e pragas como a lagarta-rosca 
e a vaquinha.

Ingredientes
• Dois copos de sumo de laranja
• Meia beterraba pequena
• Um pedaço de gengibre
• Um galho de salsinha fresca
                                                 

Modo de preparar

Primeiro, leve laranjas doces e esprema-as calculando a medida 
de um copo. Segundo, leve o sumo de laranja para o liquidificador e 
adicione a beterraba, o gengibre e a salsinha. Se quiser, pode colocar 
couve, espinafre ou outra verdura. Terceiro, misture no liquidificador até 
que a cor do sumo fique uniforme. Uma dica! Se precisar de um sumo 
natural e mais doce, adicione tâmaras ou quaisquer frutas secas. Não 
use açúcar nem mel.

A beterraba cresce melhor em solos 
com textura ligeira ou média e com uma boa 
drenagem. Solos muito pesados provocam 
uma deformação da raiz e solos arenosos 
fazem com que a cultura atinja a maturação 
de forma mais precoce. Prefira os solos ricos 
em matéria orgânica.

A beterraba pode ser semeada o ano 
todo em áreas com altitude acima 400 de 
800 metros. O plantio é indicado entre os 
meses de Fevereiro e Junho. Abaixo de 400 
metros, o melhor período para a plantação 
é de Abril a Junho. O plantio pode tornar-se 
mais difícil nos meses quentes e chuvosos.

O tempo para iniciar a colheita varia de 
acordo com a opção do plantio. No sistema 
de semeadura directa, a beterraba pode 
ser colhida de 60 a 70 dias após o culti-
vo. Para mudas transplantadas, leva de 
90 a 100 dias para começar a apanhar a 
hortaliça. Colha a beterraba quando notar 
que as raízes já atingem entre seis e oito 
centímetros de diâmetro.

Os principais benefícios da 
beterraba para a saúde são:
Diminui a pressão arterial; Fortalece o sistema imune; Previne e ajuda 
a combater anemia; Mantém a saúde dos músculos, pois contém 
potássio e cálcio, que são importantes para a manutenção de fibras 
musculares saudáveis; Protege o sistema nervoso; Previne o enve-
lhecimento precoce; Controla o colesterol e protege o coração, porque 
contém antioxidantes e fibras, principalmente celulose, que ajudam 
a reduzir da absorção de colesterol no intestino; Previne o cancro, 
porque contém não só vitamina C mas também outros antioxidantes, 
como betalaína, que evitam os danos causados pelos radicais livres 
às células; Mantém a saúde dos olhos e previne cataratas; Previne 
problemas no fígado e nos pulmões.

De nome científico “Beta vulgaris” a beterraba é uma hortaliça tuberosa de regiões com clima temperado da Europa e do Norte de África. A beterraba é 
rica em açúcares e destaca-se entre as hortaliças pelo teor de fibras alimentares, manganês, potássio e zinco. Existem três tipos de beterraba: a beterraba 
açucareira, usada para a produção de açúcar, a beterraba forrageira usada para alimentação animal e a beterraba cujas raízes são consumidas como 
hortaliças.
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A população do distrito 
de Machanga, na província de 
Sofala, perdeu entre Janeiro e 
Março do ano em curso, 30 ca-
beças de gado bovino, caprino e 
ovino, em resultado de ataques 
protagonizados por leões.

As autoridades governa-
mentais em Machanga estão 
preocupadas com o fenómeno. 
O director dos Serviços Distri-
tais das Actividades Económi-
cas,  ngelo Jhone, conta que o 
Governo tomou a iniciativa de 
criar currais-cadeia e promover 

Texto: António Amoroliva

Leões devoram gado em Machanga
o abate dos animais ferozes.

A administradora do distrito 
de Machanga, Natália Chivane, 
também se mostra preocupada 
com os ataques dos leões. “O 
governo está a trabalhar no 
sentido de ver a comunidade 
livre destes animais. Já rea-
lizamos algumas cerimónias 
tradicionais envolvendo os 
líderes comunitários para ver 
se os felinos não invadem as 
machambas da população”, 
disse Natália Chivane.

Uma nota indica que Ma-
changa ainda não registou 
perdas humanas, resultantes 
de ataques por leões.

O antigo estadista da vi-
zinha república da Tanzânia, 
Jakaya Kikwete, encorajou 
aos agricultores e instituições 
agrícolas, nos distritos de Gon-
dola e Vanduzi na província de 
Manica, a apostarem na pro-
dução agrícola com destaque 
para o cultivo de soja.

Jakaya Kikwete discursava 
no âmbito da visita feita à em-

Texto: Baptista Bisquete

Agricultores em Manica 
devem apostar na soja

presa Aliança para Revolução 
Verde em África (AGRA). 

O estadista avalia de forma 
positiva as actividades levadas 
a cabo pelo Governo moçam-
bicano, através do projecto 
Sustenta, e encoraja a AGRA 
a envolver em seus trabalhos 
os pequenos e médios agricul-
tores das comunidades rurais, 
com enfoque na produção de 
soja.

Durante a visita, o antigo 
presidente da Tanzânia inte-

A Agência de Desenvol-
vimento Integrado do Norte 
(ADIN) reuniu-se recente-
mente com administradores 
distritais e parceiros na cidade 
de Pemba, para discutir e par-
tilhar termos de referência de 
projectos de desenvolvimento 
das infra-estruturas rurais 
da região Norte, com vista a 
harmonizar procedimentos de 

ADIN  e parceiros discutem 
reconstrução de Cabo Delegado

planificação e acções coorde-
nadas para o desenvolvimento 
regional, com enfoque para 
Cabo Delgado.

Segundo o Secretário de 
Estado em Cabo Delgado, An-
tónio Supeia, as acções a serem 
desenvolvidas pela ADIN e 
seus parceiros englobam pro-
jectos de habitação, irrigação e 
agricultura que vão beneficiar 

às comunidades na promoção 
de corredores de desenvolvi-
mento local, distrital, provincial 
e regional.

“Devemos dar sentido ao 
Programa e proporcionar o 
desenvolvimento integrado 
para Niassa, Nampula. Cabo 
Delgado prossegue com o 
combate ao terrorismo e com 
a implementação do plano da 

reconstrução. Temos funcio-
nários e agentes de Estado 
com a falta de casas condignas 
e, face a essas dificuldades, 
os administradores distritais 
vão assumir a liderança no 
processo de reconstrução 
para o retorno da população de 
forma organizada”, informou 
António Supeia, que falava após 
a reunião.  

Na ocasião, o Secretário do 
Estado defendeu a necessi-
dade de envolver a população 
local acolhedora, assim como 
as autoridades comunitárias, 
na discussão do regresso dos 
deslocados, informando aquilo 
que vai acontecer nos distritos 
relativamente ao plano de 
reconstrução da província de 
Cabo Delgado.

ragiu com os agricultores, para 
inteirar-se das suas preocupa-
ções, onde soube da falta de 
um sistema de regadio, altos 
preços dos insumos agrícolas 
e demora na chegada de se-
mentes melhoradas no terreno.

Os agricultores que já tra-
balham com esta cultura de 
rendimento afirmam que, de-
pois de apostar na produção 
de soja, passaram a ter lucro e 
a conseguir sustentar as suas 
famílias.

Diz ex-estadista tanzaniano
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HIV/SIDA

Aumento de infecções 
deixa governo preocupado

Saúde em Chemba regista 
dezenas de óbitos por SIDA

Texto: Dino Coutinho

Texto e foto: Cristina Salgado

Seroprevalência de HIV/SIDA em Rapale

As autoridades sanitárias do 
distrito de Chemba, província de 
Sofala, registaram de Janeiro a 
Maio de 2022, um total de 31 óbi-
tos, que integravam a lista dos 
91 pacientes que abandonaram 
o Tratamento Anti-retroviral 
(TARV) durante os meses de 
Janeiro a Maio do presente ano.

De acordo com o director 
do Serviço Distrital de Saúde 
Mulher e Acção Social (SDSMAS) 
de Chemba, Acácio Miquetaio, 
os 91 pacientes que abando-
naram o TARV fazem parte dos 
236 pacientes que iniciaram o 
tratamento no ano em curso, e 
os  31 óbitos  têm idades   a partir 
de um ano.

“De Janeiro a Maio do pre-
sente ano, foram submetidas a 

O governo do distrito de 
Rapale, na província de Nam-
pula, está apreensivo com o 
crescimento no número de 
casos positivos de HIV/SIDA 
em adolescentes e jovens no 
distrito.

 Dados colhidos até Junho 
de 2022, indicavam que o dis-
trito tinha um cumulativo de 
nove mil e 467 contaminados, 
dos quais sete mil e 179 estão a 
seguir com o tratamento anti-
-retroviral. 

Segundo o ponto focal do 
Conselho Distrital de Combate 
ao HIV/SIDA, Abel Gimo, Os 
números indicam que a preva-
lência do HIV em Rapale é de 4.3 
por cento em adultos e 1.3 por 
cento em mulheres.

“A situação é preocupante. 
A maioria dos pacientes são 
adolescentes e jovens, da faixa 
etária de 15 a 24 anos de am-

testagem  mil e 698 pessoas, das 
quais setecentos vinte e cinco 
(725) do sexo masculino 973 
são do sexo feminino. Do número 
global de pessoas testadas 167 
pessoas foram diagnosticadas 
positivas e iniciaram o TARV”,  
revelou a fonte.

Miquetaio disse ainda que 
durante o ano de 2021, o SDS-
MAS de Chemba, submeteu a 
testagem em saúde, 5 mil e 039 
pacientes de ambos sexos, des-
tes,  mil e 398 do sexo masculino, 
e restantes são mulheres.

No outro desenvolvimento, 
o director do SDSMAS, fez saber 
ainda que, durante a vigência do 
período da calamidade pública, 
devido a covid-19, todos bene-
ficiários do TARV recebiam sua 
medicação normalmente, ob-
servando o protocolo sanitário.

bos os sexos. Preocupa-nos 
o facto de esta faixa etária ser 
constituída por indivíduos com 
pouca responsabilidade e que 
estão a ignorar os métodos de 

prevenção”, disse o ponto focal.
Abel Gimo entende que 

a juventude é a força motriz 
com que se conta para o de-
senvolvimento do distrito de 

Rapale. “Por isso, o Governo 
está obrigado a levar a cabo 
acções com vista a diminuir 
esse assustador índice, atra-
vés de acções coordenadas 

junto com as organizações 
que trabalham em matérias de 
saúde instaladas nesta parcela 
da província”, frisou a fonte.

No mesmo discurso, o 
ponto focal informou que, 
como forma de contornar o 
aumento de casos de HIV, es-
tão a ser realizadas em Rapale 
actividades como palestras de 
mobilização nas comunidades, 
feitas por equipas compostas 
por técnicos e activistas de 
saúde. 

“Estão também a ser dis-
tribuídos preservativos e, adi-
cionalmente, estamos a fazer 
a massificação de diagnósticos 
de HIV/SIDA em todas unida-
des sanitárias do distrito para 
além de encontros matinais 
que se tem feito antes de ar-
rancar com os trabalhos diários 
em todas unidades sanitárias 
do distrito”, concluiu Abel Gimo.

Acácio Miquetaio, director do SDSMAS de Chemba 
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APRENDA COMO EVITAR DOENÇAS

O que é Poliomielite?
A poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecciosa causada pelo poliovírus, que costuma viver no 

intestino, mas que pode atingir a corrente sanguínea e, em alguns casos, afectar o sistema nervoso central, causando paralisia dos membros, 
alterações motoras e podendo até causar a morte. O vírus é transmitido de uma pessoa para outra, através do contacto com secreções, como 

saliva ou pelo consumo de água e alimentos contaminados. Frequentemente, o vírus afecta crianças, principalmente as que brincam em lugares 
com más condições de higiene. Apesar de actualmente serem poucos os casos relatados de poliomielite, é importante vacinar as crianças até 

aos cinco anos de idade, para evitar que a doença volte a aparecer em grande escalada e o vírus possa se espalhar para outras crianças. 

Na maioria das vezes, a poliomielite não causa 
sintomas. Dependendo do caso, a poliomielite 
pode ser classificada de duas formas:
1. Poliomielite não paralítica
Neste tipo não existe o desenvolvimento de 
paralisia, mas podem surgir sintomas mais 
genéricos como:
Febre baixa;

• Dor de cabeça e nas costas;
• Mal-estar geral;
• Vómito e náuseas;
• Garganta inflamada;
• Fraqueza muscular;
• Dor ou rigidez nos 

braços ou nas 
pernas;

• Prisão de ventre.
2. Poliomielite paralítica

As pessoas podem 
desenvolver a forma 
grave e paralítica da 
doença, quando, por 
exemplo, são destruídos 
neurónios do sistema 
nervoso central, 
causando paralisia dos 
membros e perda da 
força e dos reflexos.

Em situações ainda mais raras, 
caso uma grande parte do 
sistema nervoso central seja 
comprometida, é possível haver o 
aparecimento de sequelas graves como perda da 
coordenação motora, dificuldade para engolir e até 
paralisia respiratória.

Assim como outras viroses, 
a poliomielite não tem um 

tratamento específico, 
sendo orientado o 

repouso e a ingestão de 
líquidos para acelerar a 

recuperação. Além disso, 
o médico pode receitar o 

uso de medicamentos 
como Paracetamol ou 
Dipirona, para aliviar a 

febre e as dores no corpo. 
Nos casos mais graves, 

em que há paralisia, o 
tratamento pode incluir 

também sessões de 
fisioterapia, em que são 
feitas técnicas e usados 

aparelhos, para ajustar na 
postura e ajudar a devolver 

as habilidades motoras.

Para evitar a infecção pelo 
poliovírus, é importante investir 
em melhorias no saneamento, 
descontaminação da água e lavagem 
correcta dos alimentos. A principal 
forma de se prevenir é através da 
vacinação, em que são necessárias 
cinco doses, dos dois meses até aos 
cinco anos de idade. 

A transmissão da poliomielite é feita de uma pessoa para 
a outra, já que os vírus são eliminados nas fezes ou em 
secreções, como saliva, catarro e muco. Assim, a infecção 
acontece principalmente através do consumo de alimentos 
contaminados por fezes ou gotículas de secreções. A 
contaminação é mais comum em ambientes com pouco 
saneamento e más condições de higiene, sendo que 
as crianças são as mais afectadas. É também possível 
que adultos sejam atingidos, principalmente os idosos 
e pessoas desnutridas, especialmente quando estes 
apresentam baixa imunidade.

Sintomas 
Como prevenir?

Tratamento
Transmissão
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REPORTAGEM ESPECIAL

Texto e fotos: Guilherme Chaúque

O albinismo, uma condição 
de pele que é provocada pela 
falta de melanina, continua 
um tabu em Moçambique. 
Muitos albinos são raptados 
e decepados partes do corpo 
para venda em cerimónias de 
superstição.

Nesta edição, o jornal O 
Campo conta a história de mãe  
Ângela Alfândega, de 32 anos, 
residente na localidade de 

Ângela Alfândega, mãe de filhos com albinismo.

Víctor Maloa, estudante de Antropologia.

Marcelino Cossa, assistente social do “Centro das Mercês”.

“Nasci pessoas, não animais para serem caçados”
O grito de uma mãe com três filhos albinos

Marconi, no distrito de Boane, 
província de Maputo.

Mãe  Ângela é apenas uma 
das várias famílias que vivem 
em pânico e em estado de 
alerta para com os seus filhos. 
Dos quatro filhos que mãe  
Ângela tem, três são albinos.

Quando teve o seu pri-
meiro filho, ficou satisfeita 
mesmo sabendo que ele tinha 
problemas de pigmentação. 
“Fiquei feliz porque não nasci 
uma cobra, mas uma pessoa 
com direitos iguais às demais, 

embora seja especial por ter 
a cor de cabelo e da pele dife-
rentes”, disse mãe  Ângela em 
entrevista. 

No princípio, a ansiedade 
e receio de encarar a situação 
afectaram mãe Ângela, que 
teve imediatamente o amparo 
da família. “Quando nasci o 
primeiro filho, liguei para minha 
família e eles explicaram-me 
que na nossa família nunca 
havia tido uma criança albina, 
mas na família do meu ma-
rido existe uma tia dele que 

tem um filho com albinismo. E 
quando o meu marido soube 
que tínhamos um filho albino, 
comportou-se muito bem. 
Não ficou chateado”, relatou  
Ângela Alfândega.

O segundo e o terceiro fi-
lhos de mãe  Ângela também 
têm problemas de pigmenta-
ção e os meninos são bem-
-vindos em Marconi. “No geral, 
os três são muito bem tratados 
na comunidade, embora, às 
vezes, sofram discriminação, 
principalmente na escola. Eles 
são chamados de “xiDjanas” 
(termo pejorativo usado para 
chamar pessoas com albi-
nismo na região sul do País) 
e eu não quero e nem gosto 
de ouvir essa palavra”, disse 
mãe  Ângela. 

A onda de raptos de albinos 
que se regista em Moçam-
bique fez com que os filhos 
de mãe  Ângela ficassem 
assustados. “Eu fui à escola, 
pois uma das suas colegas 
assustou-a dizendo que seria 
raptada e assassinada. Isso 
causou-nos um grande medo. 
Ela ficou uma semana sem ir à 
escola por medo. Nasci pes-
soas, não animais para serem 
caçados. Por isso, fui informar 

à professora sobre o que esta-
va a acontecer”, revelou.

 Ângela Alfândega encoraja 
os pais que têm filhos albinos 
a não os abandonar porque 
quem abandona as pessoas 
com problemas de pigmenta-
ção também pode abandonar 
crianças com deficiência. “De-
vem ter coração para cuidar 
do filho como um dia foram 
cuidados. Não abandonem 
uma criança por ser albina 
ou por ser deficiente. Isso é 
triste e vergonhoso. Sejam 
bons pais e cuidem dos vossos 
filhos porque amanhã eles  irão 
ajudar-nos. Choro por pensar 
que há crianças que são aban-
donadas”, lamentou.

Um dos desafios dos pais 
que têm filhos albinos é a aqui-
sição de cremes ou medicação 
que ajudam as crianças albinas 
a se protegerem do cancro da 
pele. “Os cremes de hidrata-
ção da pele são muito caros 
para mim. Os preços variam 
de 650 a 100 meticais e vêm 
em garrafas bem pequenas. 
O meu marido é biscateiro e 
arranjar dinheiro constante-
mente é-nos difícil. Às ve-
zes, o “Centro das Mercês” 

apoia-nos”, explicou a fonte.

É preciso amparar o albino

Marcelino Cossa é assis-
tente social da organização 
não-governamental ligada 
ao albinismo, denominada 
“Centro das Mercês”. A fonte 
conta que a sua instituição tem 
como missão fazer o registo 
das pessoas com albinismo e 
fazer um acompanhamento 
psicossocial, para ampará-los.

“Depois de termos a infor-
mação sobre a pessoa, passa-
mos para a formação e damos 
alguns cursos profissionais. 
Temos trabalhado com o Hos-
pital Central de Maputo (HCM) 
para situações de cirurgia e 
cuidados da pele”, disse Cossa, 
tendo acrescentado que, em 
Maputo, a organização assiste 
mil e 200 pessoas albinas, em 
processos que envolvem a 
distribuição de cremes para 
protecção contra o cancro da 
pele.

A “Centro das Mercês” 
está a levar uma campanha 
de sensibilização e palestras 
que envolvem a distribuição 
de manuais, dísticos e vídeos 

sobre a importância da pro-
tecção das pessoas com albi-
nismo. Segundo o assistente 
social, as campanhas estão a  
contribuir para a mudança de 
comportamento de muitas 
pessoas que ainda têm o al-
binismo como um tabu.

“A pessoa albina é igual a 

qualquer tipo de pessoa.  Cada 
um tem uma cor diferente do 
outro, mas não deixa de ser 
uma pessoa, em todo mundo 
existe uma pessoa albina, 
sejam negros ou brancos. Nas 
nossas campanhas, ensina-
mos que o albinismo ocorre 
não só no ser humano, mas 
também nas plantas. As co-
munidades devem assumir as 
crianças, independentemente 
da sua cor de pele porque elas 
são o futuro do País”, advertiu 
Marcelino Cossa, acrescen-
tando que nenhuma parte do 
corpo do albino dá riqueza ou 
sorte no negócio.

Ainda segundo Cossa, há 
um mito que se tem alastra-
do nas comunidades rurais. 
“Muitos pensam que ter uma 
criança albina é consequência 
de uma relação extraconjugal 
por parte da mulher, o que 
faz com que alguns maridos 
abandonem as suas esposas, 
acusando-lhes de traição ou 
adultério. Isso não é verdade”, 
disse a fonte. 

Governo deve fortalecer 
matérias sobre albinismo 

nas escolas

O assistente social da or-
ganização “Centro das Mer-
cês” pede ao governo que 
implemente matérias sobre o 

albinismo nos livros do ensino 
primário e secundário, para 
que as crianças e jovens cres-
çam dotadas de conhecimento 
sobre esta anomalia, devendo 
ainda investir no Sector da 
saúde sobretudo na área de 
serviços de dermatologia.

“Cuidar de uma pele albina 
não é fácil. Um protector solar 
nos supermercados tem um 
custo muito elevado e muitas 
famílias moçambicanas não 
conseguem comprar. Para ter 
uma assistência dermatológi-
ca não é fácil. O governo deve 
investir nessa área. Há muitos 
albinos a sofrer porque não 
estamos a conseguir oferecer 
protectores a todos”, apelou 
a fonte.

Curandeiros influenciam na 
perseguição aos albinos

Em Moçambique, há relatos 
de que o cabelo, unhas, dentes, 
ossos e olhos de uma pessoa 
com albinismo são fontes de 
riqueza. A crença está a provo-
car uma onda de perseguição e 
assassinato aos albinos.

Víctor Maloa é estudante 
do curso de Antropologia na 
Universidade Pedagógica de 
Maputo (UP-Maputo). A fonte 
acredita que a perseguição aos 
albinos está relacionada com a 
religião e tradição africana. 

“Muitos não olham o albinismo 
como uma anomalia genética, 
mas sim como uma maldi-
ção. Por isso, acaba havendo 
curandeiros que associam 
as pessoas com problemas 
de pigmentação a poderes 
curativos e enriquecedores”, 
explicou Víctor Maloa.

O estudante entende ain-
da que o albino não é um ser 
anormal, muito menos uma 
conspiração espiritual. “Há 
quem acredita que manter 
relações sexuais com mulhe-
res albinas pode curar dores 
da coluna. Imagine quantas 
adolescentes e crianças albi-
nas podem ser vítimas de es-
tupro por conta desses tabus 
difundidos por curandeiros?”, 
questionou Maloa contando 
que as soluções para extinguir 
a perseguição das pessoas 
albinas passam pela educação 
e sensibilização a nível das 
comunidades, sobretudo nas 
zonas rurais, sendo necessário 
que as pessoas não olhem o 
curandeirismo como um mé-
todo para curar qualquer tipo 
de doença.

“A questão do albinismo 
não é bem-vinda numa família 
porque muitas acham que é 
maldição. Devemos educar as 
pessoas e é necessário que 
as entidades comunitárias e 
religiosas façam sensibiliza-
ção e amparem as mães com 
filhos albinos”, sugeriu Maloa, 
segundo o qual essa sensibi-
lização pode ser feita durante 
as reuniões comunitárias. 

Ainda de acordo com o 
estudante de Antropologia, 
a perseguição das pessoas 
albinas ocorre com maior 
incidência na zona Centro e 
Norte de Moçambique, por 
estas estarem cercadas por 
países vizinhos onde também 
se registam casos de raptos de 
albinos para fins obscurantis-
tas ou supersticiosos.

A fonte conclui apelando 
para uma maior união entre 
as pessoas com albinismo, de 
modo a que consigam vencer 
a discriminação e estigma por 
que passam.
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CULTURA

Texto: Raquel Mendes 
Fotos: Ivete Gande

Tufo da Mafalala continua
referência em Maputo

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras

A dança tufo tem origens 
árabes e é geralmente execu-
tada por mulheres que bailam 
ao ritmo de batuques tocados 
por homens. Em Moçambique, 
a dança é predominante nas 
províncias de Nampula e Cabo 
Delgado. 

O Tufo serve de terapia 
para esquecimento dos pro-
blemas do dia-a-dia, assim 
como é uma dança que junta 
mulheres de várias gerações, 
em encontros onde as mais 
novas são ensinadas os bons 
modos e princípios de convi-
vência social.

Na cidade de Maputo, en-
contra-se a Associação Cultu-
ral Tufo da Mafalala, um grupo 
de 12 mulheres e dois homens 
que semanalmente se juntam 
para encantar turistas prati-
cando a dança Tufo.

O director executivo da 
Associação, Momade Saíde, 
conta que o grupo foi criado 
há mais de 60 anos, quando 
seu pai, Matano Saíde, viajou 
de Nacala-Porto, na província 
de Nampula, para a cidade de 
Maputo.

Hoje, a Associação já parti-
cipa de intercâmbios culturais 
internacionais. “Em 2009, 

através do Ministério da Cultura 
e Turismo, tivemos a oportu-
nidade de viajar para Durban 
e Soweto, na África do Sul. No 
mesmo ano, fomos para as Ilhas 
Maurícias e Argélia, para parti-
cipar do Segundo Festival Pan-
-Africano. Foi muito bom estar 
na Argélia, as minhas bailarinas 
também gostaram muito do 
intercâmbio cultural. Deslocar-
-se e trocar experiências 
com outros grupos culturais é 
uma vantagem porque é uma 
oportunidade para aprender 

Safinia AugustoFátima Issufo

Momade Saíde

Rainha Zaquia Rachid

outros modos de vida”, contou 
Momade Saíde.

Segundo o interlocutor, 
a execução do tufo requer 
instrumentos especiais, que 
são importados da província 
de Nampula. “Precisamos da 
“kupura”, um batuque grande, 
da “kadjiza”, um batuque de ta-
manho médio, e do “atuasse”, 
o batuque menor. Precisamos 
ainda do “xabomba”, um batu-

que mais comprido e fino, que 
serve para direccionar os mo-
vimentos dos braços e ombros 
das bailarinas”, explicou Saíde.

O representante do Tufo 
da Mafalala defende que a 
dança precisa de preservação. 
Por isso, o grupo está a colher 
novos membros. “Temos de 
manter a nossa cultura. Não 
cobramos valores para quem 
esteja interessado em fazer 
parte do grupo. É apenas um 
divertimento para quem quer”, 
assegurou o responsável.

A bailarina Zaquia Rachid é 
conhecida como a Rainha do 
Tufo da Mafalala. A fonte conta 
que, para a execução da dança, 
as bailarinas devem vestir-se 
de capulana e lenço. “Isso sim-
boliza o valor que a mulher tem 
na sociedade” – disse a fonte, 
acrescentando – “O Tufo era 
também praticado por homens, 
mas isso vem reduzindo porque 
só as mulheres é que sabem 
amarrar o lenço, dominar o 
palco e gingar. Estes são alguns 
dos princípios que orientam a 
dança”.

O grupo estipula como 
regra colocar o “mussiro”, um 
creme tradicional usado para 
a limpeza da pele, para promo-
ver o produto aos turistas que 
constantemente vêm ver o Tufo 
da Mafalala dançar.

O uso da capulana é outra 
regra a observar na prática do 

Tufo. “Mas as raparigas da Ma-
falala não gostam de amarrar 
capulana. Tive volta de 15 ra-
parigas, mas elas abandonaram 
a dança porque não queriam 
amarrar capulanas e lenços. 
Isso é perder identidade”, de-
sabafou Zaquia Rachid.

Fátima Issufo é bailarina 
do grupo Tufo da Mafalala e 
sente-se feliz em fazer par-
te do conjunto cultural. “No 
grupo, ganhei visibilidade e 
uma nova família. O pouco que 
ganhamos nos dividimos para 
comprarmos alimentos para a 
nossa sobrevivência. Agora o 
nosso desafio é ter transporte 
próprio para o nosso grupo”, 
disse Fátima Issufo.  

Com apenas 16 anos de 
idade, Safinia Augusto já dança 
com o grupo cultural. A menina 
conta que dentro do grupo 
aprendeu a respeitar os mais 
velhos e a amar ao próximo. 
“Eu em particular não sinto ne-
nhuma vergonha em amarrar 
capulana”, disse a fonte.

Grupo Tufo sofre por falta de 
transporte

A prática profissional da 
dança Tufo exige investimento. 

O Grupo da Mafalala está a pre-
cisar de uniforme e pelo menos 
um meio de transporte próprio 
que facilitaria o deslocamento 
para actuação em diferentes 
eventos.

“Somos convidados a ac-
tuar em todas as datas co-
memorativas nacionais. Não 
quero falar mal do Governo. 
Tem ajudado, mas com algumas 
lacunas. Quando temos um 
convite para eventos que não 
pertencem ao Estado, aluga-
mos autocarros. Precisamos 
de transporte, mas enquanto 
não chega, temos de seguir em 
frente e continuar a contribuir 
para a valorização da nossa 
cultura”, desabafou Rainha 
Zaquia Rachid.

Para contornar a dificuldade 
financeira que enfrenta, o grupo 
faz gestão cautelosa do dinhei-
ro que adquire das actuações. 
“Não recebemos muito muito 
dinheiro pelos eventos e, com 
o pouco que recebemos, faze-
mos “xitique”. Também apa-
nhamos algum dinheiro quando 
alguns turistas aparecem na 
zona para nos assistir a dan-
çar”, concluiu Zaquia Rachid.
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Texto: Abel Ferrão

Texto: Tage Amade

Violência e assédio sexual 
inquietam bairro Samuel Magaia

Jovens recebem kits 
para auto-emprego em Ibo

Após queixas apresenta-
das por pais, encarregados 
de educação e moradores, 
o secretário do bairro Filipe 
Samuel Magaia, na Cidade 
de Tete, tomou a iniciativa de 
promover uma palestra de 
sensibilização para parar com 
a onda de assédio sexual e 
violência psicológica que se 
está a registar naquela zona.

O palco do evento foi a Es-
cola Primária Completa (EPC) 
de Nhamabira, onde estiveram 
reunidos adultos, jovens e 
crianças. O responsável dos 
assuntos sociais e membro do 
Conselho da EPC de Nhamabi-
ra, Abílio Nkumodzi, defendeu 
no evento que o assédio e a 
violência psicológica nas es-
colas de Tete são uma realidade 
e constituem uma das grandes 
preocupações nas comuni-
dades locais. “São questões 

que minam o bom ritmo do 
desenvolvimento humano e 
provocam convulsões no am-
biente escolar”, argumentou 
Nkumodzi.

Segundo o interlocutor, 
nos últimos tempos, está a 
registar-se uma pequena 
redução de casos de assédio 
e violência psicológica em 
Nhamabira, mas a preocupação 
com os fenómenos continua. 
“Os casos acontecem mais nas 
escolas e entre professores e 
alunas ou até entre funcioná-
rios de escalão relativamente 
superior para suas colegas de 
escalão inferior”, denunciou 
a fonte acrescentando que 
o assédio ocorre em forma 
de aliciamento com valores 
monetários e troca de favores.

Abílio Nkumodzi afirmou 
também que a violência psi-
cológica, muitas das vezes, 
manifesta-se em forma de 
exibição de dinheiro ou bens 
materiais dos que têm aos que 

têm menos posse. “Este facto 
ocorre com maior frequência 
entre alunos e isto faz com que 
os de menor posse se sintam 
retraídos em vários campos de 
actuação na escola”, contou 
a fonte.

Sem precisar a estimativa 
em número ou percentagem 
de pessoas que não aderem 
a práticas de assédio e vio-
lência, Abílio Nkumodzi disse 
que alguns residentes optam 
por pedir transferência dum 
estabelecimento para o outro. 
A fonte conta que há também 
alunas que preferem abando-
nar ou desistir de ir à escola. 
“Outras tornam-se mães 
antes dos 18 anos de idade, 
sem apoio nem condições de 
auto-sustento, o que constitui 
sobrecarga para várias famílias 
da nossa comunidade”, disse 
Nkumodzi.

Do debate na escola Filipe 
Samuel Magaia, concluiu-se 
que, para travar o assédio e vio-

lência psicológica, o Governo 
deve fortalecer as campanhas 
de distribuição gratuita de 
material e lanche escolar aos 
alunos desfavorecidos. Serão 
também necessárias mais 
sessões de sensibilização con-
tra os fenómenos de assédio e 
violência nas escolas. 

“Na escola de Nhamabira, 
nós já começamos com esse 

No âmbito do progra-
ma Meu Kit Meu Emprego, 
um total de oito jovens 
dos residentes dos pos-
tos administrativos de 
Quirimba, Matemo da 
vila-sede do distrito de 
Ibo, na província de Cabo 
Delgado, beneficiaram-se 
de lotes de material de 
auto-emprego.

Os kits incluem um 
motor de barco, rede de 
pesca, colete de salvação, 
cana de pesca, anzóis 
e respectivos cumbos. 
Segundo o Secretário de 
Estado na província de 
Cabo Delgado, António 
Supeia, os bens foram 
alocados pela Secretaria 

de Estado da Juventude e 
Emprego. A fonte conta que 
a iniciativa visa desenvolver 
a camada juvenil e melhorar 
a sua inserção no mercado 
do emprego.

“Ocupar a juventude com 
actividades profissionais 
úteis à sociedade pode gerar 
rendas para suas famílias, 
conferindo e assegurando 
um ofício vocacional, o que 
também pode evitar que 
estes pratiquem actos ilícitos 
contrários à sociedade”, disse 
António Supeia defendendo 
que o desenvolvimento de 
Cabo Delgado deve ser pro-
jectado com envolvimento 
da juventude.

De acordo com Supeia, 
os jovens do distrito devem 
ser os primeiros a tirarem 
proveito do potencial turís-

tico do Parque Nacional das 
Quirimbas, especialmente 
nas actividades de pesca co-
mercial, turismo comunitário, 
desporto náutico, construção 
naval de pequenas embarca-
ções, produção e comerciali-
zação do famoso café do Ibo.

“Tenham uma visão da 
cadeia de produção e criem 
iniciativas. Aos beneficiários 
destes kits, cuidem do ma-
terial recebido, para assim 
garantirem mais postos de 
trabalho e maior produção do 
pescado para o sustento das 
vossas e das outras famílias”, 
disse a fonte aconselhando 
aos jovens a distanciarem-
-se dos actos de terrorismo, 
que causa luto e retarda o 
desenvolvimento das comu-
nidades.

Durante a cerimónia de 

entrega do material, o ad-
ministrador de Ibo, Issatar 
Mamade, disse que a aloca-
ção dos kits é resposta ao 
pedido feito ao Presidente 
da República, Filipe Nyusi, em 
visitas anteriores efectuadas 
ao distrito. Mamade acredita 
que, quando o terrorismo em 
Cabo Delgado terminar, a pro-
dução de peixe irá aumentar. 

“Temos fé que, quando isto 
acabar, os jovens vão pescar 
livremente nas ilhas de Maca-
loe e Quiziui, trazendo mais 
peixe para as comunidades”, 
avançou o administrador.

Na mesma ocasião, o 
representante do Conselho 
Provincial da Juventude em 
Cabo Delgado, Florindo Ra-
chide, reafirmou que a entre-
ga dos kits de auto-emprego 
vai impulsionar a produção e 

trabalho, Criamos uma Co-
missão para, periodicamente, 
promover palestras de sensi-
bilização para que as pessoas 
entendam de uma vez que o 
assédio e a violência psicoló-
gica são males que afectam 
negativamente o desenvol-
vimento das comunidades”, 
concluiu Abílio Nkumodzi.

produtividade do pescado, 
ocupando os jovens em 
actividades lucrativas.

Selemane Jamal, um 
dos beneficiários dos kits 
de pesca na vila-sede do 
distrito de Ibo, afirmou 
que, antes de receber o 
material, usava material 
precário, como canoa, o 
que lhe conferia uma pesca 
em menor escala. 

“Com a recepção do 
motor e outras peças, 
hei-de conseguir pescar 
no alto-mar, assim como 
poderei empregar outros 
jovens. Juntos, vamos 
garantir dieta alimentar e 
renda das nossas famílias”, 
afirmou o beneficiário.
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A província de Gaza captu-
rou, em 2021, 18 mil e 618 to-
neladas de pescado diverso de 
um plano de 17 mil e 143, o que 
representou uma realização 
de mais de 50 porcento e um 
crescimento na ordem dos 13 
porcento quando comparado 
com igual período de 2020. 
Desta produção, três mil e 245 
toneladas, o correspondente 
a 17 porcento, eram espécies 
provenientes do ambiente 
marinho.

Os dados foram tornados 
públicos pela directora provin-
cial da cultura e turismo, Maria 
Mapsanganhe, que dirigia as 
cerimónias do Dia Mundial dos 
Oceanos, comemorado anual-
mente a oito de Junho.

Ainda no ano passado, com a 
produção pesqueira, a província 
conseguiu mil e 353 milhões de 
meticais, dos quais 233 milhões 
provieram da venda de recursos 

Na campanha Agrícola 
2021-2022, o distrito de Liupo, 
na província de Nampula, pla-
nificou produzir 252 mil e 987 
toneladas de diversas culturas, 
com maior destaque para o 
gergelim, milho, amendoim, 
mandioca, hortícola, feijões e 
oleaginosas. 

Os dados foram fornecidos 
pelo director dos Serviços 
Distritais das Actividades 
Económicas (SDAE) de Liupo, 
Inácio Nipele, segundo o qual 
a produção esperada será fei-
ta numa área de 48 mil e 791 
hectares.

Ainda de acordo com Inácio 
Nipele, Liupo já conseguiu la-
vrar e semear uma área de 46 
mil e 234 hectares, que resultou 

Texto: Ânia Muchanga

Texto: Eugénio Adriano

Gaza regista crescimento 
na produção pesqueira

Liupo antevê colheita de 252 mil 
toneladas de alimentos

marinhos. De acordo com a fonte, 
no mesmo período, o licencia-
mento da actividade pesqueira 
gerou um milhão de meticais, 
o que corresponde a realização 
de 96 porcento do planificado e 
um crescimento de 21 porcento 
quando comparado com o ano 
2020.

No Dia Mundial dos Oceanos, 
Maria Mapsanganhe chamou 
atenção para a reflexão sobre 
os problemas que os oceanos 
enfrentam, como o aumento da 
temperatura das águas, bran-
queamento dos corais e perda 
da biodiversidade. Na lista das 
actividades nocivas ao mar, e 
que precisam de ser reduzidas, 
a fonte aponta para a explora-
ção dos recursos pesqueiros, o 
depósito de combustível com o 
uso do transporte marítimo, a 
poluição do meio marinho por 
plásticos e a extracção de hidro-
carbonetos.

Ainda segundo Maria Map-
sanganhe, o Dia dos Oceanos 
é um momento de reflexão 

num rendimento de 227 mil e 
479 toneladas, corresponden-
te a 95 porcento do planificado.

A expectativa é que a meta 
de produção seja alcançada, 
até porque, segundo Nipele, 
há comunidades que ainda 
têm produtos não colhidos, 
como a mandioca e hortícolas, 
e que brevemente vão engros-
sar as estatísticas do SDAE. 
“Acreditamos que, até o fim 
da campanha agrícola, vamos 
atingir a meta de produção. 
Neste momento, assim que 
colhermos esses produtos que 
ainda estão nas machambas, 
teremos as metas de produção 
agrícolas superadas”, anteci-
pou a fonte.

Esforços estão a ser fei-
tos pelo governo distrital no 
sentido de Liupo incrementar 
a sua capacidade de produção 

para se encontrar as melhores 
estratégias de conservação 
e utilização sustentável dos 
mares e oceanos. “Estes são 
recursos indispensáveis, visto 
que servem de vias de acesso, 
contribuem na regulação do cli-
ma, dessalinização da água para 
o consumo, absorção de dióxido 

agrícola. Neste momento, por 
exemplo, estão a decorrer 
actividades de abertura de ma-

Até ao fim da presente campanha agrícola

de carbono, bem como no forne-
cimento de alimento às famílias”, 
disse a directora segundo a qual, 
após a aprovação dos objectivos 
do desenvolvimento sustentável 
onde se inclui a conservação e 
utilização defensiva dos mares 
e oceanos, a população em 
Gaza está empenhada no cui-

dado destes recursos porque 
começa a entender que servem 
de alavanca para o comércio 
internacional.

Este ano, o Dia Mundial dos 
Oceanos comemora-se sob o 
lema “revitalização, acção co-
lectiva pelo oceano”.

chambas em blocos, sacha e 
lavoura mecânica um pouco por 
todo o distrito. “Para esta ac-

tividade, contamos com cinco 
tractores obtidos no âmbito do 
Programa SUSTENTA. As má-
quinas estão a ser usadas por 
cinco pequenos agricultores e 
comerciantes emergentes”, 
contou Inácio Nipele.

Adicionalmente, exten-
sionistas do SDAE estão a 
dar assistência técnica aos 
agricultores locais, assim como 
estão a ser vendidas sementes 
melhoradas e certificadas, com 
maior poder germinativo. 

O director do SDAE apela 
para que os produtores não 
vendam toda a produção, sob 
pena de passarem fome nos 
próximos tempos. “Dividam 
os produtos. Uma parte para a 
conservação e a outra para a 
venda e consumo”, aconselhou 
a fonte.

Maria Mapsanganhe, directora provincial da cultura e turismo.

O milho está entre as culturas mais produzidas em Liupo
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Texto: Baptista Bisquete

Texto: Teresa Tadeu 

O sofrimento da popula-
ção de Guro, na província de 
Sofala, ocasionado pela falta 
de um hospital distrital, vai 
diminuir nos próximos meses.

A administradora, Ange-
lina Nguiraze, informou em 
entrevista que o Governo 
está a fazer de tudo para criar 
condições para a construção 
de um hospital distrital de raiz 
em Guro, para prover acesso à 
saúde para a população local.

“Tudo está a ser feito de 
modo que a construção desta 
infra-estrutura se torne uma 
realidade. Antevemos que 
a mesma unidade sanitária 
poderá beneficiar a população 

O director provincial de 
Saúde em Niassa, Ramos 
Mboane, anunciou recente-
mente que as duas maternida-
des dos distritos de Mandimba 
e Mecanhelas, ora concluídas, 
já podem ser usadas pelas 
comunidades locais.

As maternidades de Man-
dimba, erguida na localidade 
de Mississi, no posto admi-
nistrativo de Mitande, e a 
maternidade de Mecanhelas, 
localizada no povoado de Berro, 

Governo prevê construir 
novo hospital em Guro

Mandimba e Mecanhelas 
recebem novas maternidades 

dos distritos vizinhos como 
Báruè e Macossa”, garantiu 
a chefe do executivo distri-

foram inauguradas em Maio do 
ano em curso. Em termos de 
orçamento, a maternidade de 
Mandimba custou aos cofres 
do Estado, através do Conselho 
Executivo Provincial, um total 
de três milhões e 120 mil me-
ticais e a de Mecanhelas esteve 
orçada em dois milhões e 999 
mil meticais.  

A entrada em funciona-
mento destas maternidades, 
segundo Ramos Mboane, vai 
fazer com que as mulheres 
tenham partos mais humani-
zados, reduzindo desta forma a 
ocorrência de nascimentos fora 

tal, reconhecendo as longas 
distâncias que a população 
percorre por falta de unidade 

das maternidades e mortes 
materno-infantis, para além 
de permitir que as grávidas 
tenham acesso a consultas 
pós-parto, planeamento fami-
liar, despiste do cancro do colo 
do útero, entre outros serviços.

A Maternidade de Berro, 
recentemente inaugurada pela 
governadora do Niassa, Elina 
Judite Massengele, constitui a 
primeira infra-estrutura sani-
tária naquele ponto do distrito. 
Há indicações segundo as quais 
serão expandidos outros ser-
viços de saúde em Berro.   

Para além da Maternidade, o 

distrito de Mecanhelas vai be-
neficiar-se 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, 
na área da saúde.      

Mboane fez referência ao 
balanço da segunda ronda da 
campanha de vacinação contra 
pólio à 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, representando 
um cumprimento em 113 por-
cento do planificado.    

Segundo Ramos Mboane, 
notou-se que, nesta última 
ronda, todos os distritos con-
seguiram alcançar 100 por-
cento de vacinações previstas, 
facto que não se tinha verifica-
do na fase anterior, onde alguns 
distritos da província de Niassa 
tiveram dificuldades no alcance 
da meta. 

sanitária.
A chefe do executivo dis-

trital referiu que, além dos 

desafios relacionados à cons-
trução da unidade sanitária, 
o governo do distrito de Guro 
quer também expandir o 
abastecimento de água potá-
vel em algumas comunidades, 
como também garantir a ma-
nutenção de vias de acesso 
e aumentar a produção e 
produtividade agrícolas.

Guro conta actualmente 
com 11 unidades sanitárias, 
que se revelam insuficiente 
para atender aos mais de 96 
mil habitantes. Uma parte da 
população  continua a percor-
rer longas distâncias à procura 
de atendimento médico, o que 
por vezes ocasiona mortes 
materno-infantis.

Sofrimento da população de Guro está com dias contados 
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Texto: Sadique Abudo

Texto: Cassamo Aligy

ENI Rovuma Basin financia 
restauração florestal em Mecúfi

Parque de Zinave espera
mais cem animais

A empresa ENI Rovuma 
Basin assinou, em Maio do ano 
em curso, um memorando de 
entendimento com o governo 
da província de Cabo Delgado, 
para a implementação do pro-
jecto de protecção e restaura-
ção dos mangais no distrito de 
Mecúfi, no âmbito da mitigação 
das mudanças climáticas.

Segundo o director-geral 
da ENI Rovuma Basin, Giorgio 
Vicini, o projecto de restaura-
ção e conservação de mangais 
consistirá no plantio de mudas 
em Zaulane A, sede do posto 
administrativo de Murébuè e 
aldeias de Muária e Muhinde, na 
sede do distrito, numa área de 
dez hectares ao longo da costa 
marítima de Mecúfi.

“O projecto integrado de re-
siliência enquadra-se nos ob-
jectivos de desenvolvimento 

sustentável das Nações Unidas 
e a ENI pretende atingir o nível 
zero de emissões até 2050, 
como parte do plano de sus-
tentabilidade do projecto Coral 
Sul da Área 4, a ser executado 
em parceria com a Universida-
de Lúrio”, disse Vicini.

Ainda de acordo com o 
director-geral da ENI, a agri-
cultura sustentável vai cobrir 
uma área de 40 hectares, onde 
será implementado o sistema 
combinado de conservação 
florestal para a produção de 
alimentos, recuperação das 
áreas degradadas, transmis-
são de boas práticas na gestão 
e uso dos recursos naturais 
abrangendo 500 pequenos 
agricultores.    

Por seu turno, o governa-
dor de Cabo Delgado, Valige 
Tauabo, afirmou que o desen-
volvimento de um sistema 
agro-florestal sustentável, a 
melhoria das infra-estruturas 

de água e as práticas de sanea-
mento e higiene vão impulsio-
nar o capital humano e justiça 
social, crescimento económico, 
produtividade, geração de 

O Parque Nacional de Zina-
ve, uma área de conservação 
com cerca de 400 mil e 800 
hectares, localizado entre os 
distritos de Mabote, Govuro 
e Massangena, nas províncias 
de Inhambane e Gaza, prevê 
introduzir mais 100 animais 
nos próximos dois anos, que 
se vão juntar ao dois mil e 408 
já existentes no local.

Aquando das celebrações 
do vigésimo aniversário das 
Áreas de Conservação Trans-
fronteiriça de Grande Limpopo 
(ACTFGL), o vice-presidente 
e da organização Peace Parks 
Foundation, Joaquim Chissano, 
informou que a implementação 
do tratado ACTFGL conferiu, 
entre outros aspectos, impul-
sos à restauração dos parques 
nacionais e a introdução de 
14 espécies de fauna bravia 
no local, com enfoque para 
cinco maiores espécies em-

blemáticas, nomeadamente, 
rinocerontes, búfalos, leões, 
leopardos e elefantes.

A fonte disse também que 
a Peace Parks Foundation 
contribui para a área de con-
servação com mais de dois 
mil animais provenientes das 
Repúblicas do Zimbabwe e da 
África de Sul, tendo devolvido 
a beleza e harmonia que lhe 
tinha sido roubada e para o ano 
2022/ 23, prevê introduzir mais 

cem animais.
 “Os parques nacionais do 

Limpopo, Banhine e Zinave, 
que são integrantes da AC-
TFGL, têm sido impactados 
no processo de recuperação, 
reabilitação, repovoamento e 
reintrodução de espécies da 
fauna bravia, em comparação 
com os de Kruger Parkd na 
República da África do Sul, e 
Gonarezhou, na República de 
Zimbabwe”, disse Joaquim 

Chissano.
Para o Presidente da Re-

pública de Moçambique, Filipe 
Nyusi, a recepção de nove 
rinocerontes vai impulsionar 
as receitas no Parque. “Quere-
mos acreditar que vão tornar o 
nosso potencial turístico mais 
atractivo e criar interesse para 
aqueles que são realmente 
apreciadores da natureza, 
pois, chegarão  para apreciar 
a diversidade faunística que o 
Parque despõe e aumentar  as 
visitas turísticas, assim como 
as receitas para a prosperidade 
contínua e a conservação da 
fauna e do ambiente natural”, 
referiu.

Filipe Nyusi referiu que o 
protocolo da SADC de 1999 é 
instrumento jurídico que valida 
a gestão e conservação trans-
fronteiriça da biodiversidade e 
de conservação de recursos 
naturais entre os países em 
torno da vida selvagem.  

“As áreas de conservação 
transfronteiriças melhoram a 

eficácia e eficiência de gestão 
de problemas como as queima-
das descontroladas, caça furti-
va, conflitos homens e animais, 
perda de espécies, degradação 
de ecossistemas de água, 
gestão de espécies invasoras 
e devastação de ecossistema 
provocados pelos habitantes”, 
salientou Filipe Nyusi.

Filipe Nyusi pediu às au-
toridades locais para evitar 
visitas desnecessárias dentro 
do Parque Nacional de Zinave, 
fazendo cumprir as exigências 
para a conservação da área.

A fonte pediu ainda aos 
gestores do parque para refor-
çarem a sensibilização nas co-
munidades circunvizinhas com 
vista ao reforço da vigilância.

O Parque de Zinave é um 
dos grandes atractivos, por ser 
área de rara beleza, onde tu-
ristas podem vislumbrar uma 
vasta cadeia de vida selvagem, 
entre leões, elefantes, Rinoce-
rontes, Búfalos, Hipopótamo e 
demais espécies.

emprego e fortalecer gestão 
sustentável de recursos na-
turais e ambiente.

“O projecto vai contribuir 
para a resiliência das comuni-

dades nas mudanças climáti-
cas, para o desenvolvimento 
do sistema agro-florestal 
sustentável, melhoria de infra-
-estruturas de água e práticas 
de saneamento e higiene para 
impulsionar o desenvolvi-
mento do capital humano e de 
justiça social, incluindo o cres-
cimento económico, produti-
vidade, geração de emprego, 
assim como vai fortalecer a 
gestão sustentável de recur-
sos naturais”, garantiu Tauabo.

Para o sucesso do plano, 
de acordo com o governador 
de Cabo Delgado, será for-
mado um comité de monitoria 
e avaliação do projecto, para 
coordenação na implementa-
ção dos programas e operacio-
nalização do memorando com 
envolvimento de produtores, 
professores, estudantes, téc-
nicos e população que vive nas 
zonas ribeirinhas.

Giorgio Vicini, director-geral da ENI Rovuma Basin

Vista da entrada do Parque Nacional de Zinave
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ÁGUA E SANEAMENTO

Texto: Agostinho Pedro

Texto: Daniel Virgílio

Texto: Nélia Matsinhe

O Ministério das Obras 
Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos anunciou recen-
temente que vai participar 
na ampliação do sistema de 
abastecimento de água do 
Conselho Autárquico da Vila 
de Metangula, na província do 
Niassa.

A informação foi tornada 
pública pelo director nacional 
de água e saneamento, Raul 
Mutevui, durante a visita àquela 
região. Raul Mutevui indicou 
que para efectivar o plano, 
o ministério vai enviar uma 
equipa de técnicos para junto 

O Serviço Distrital de Pla-
neamento e Infra-estruturas 
(SDPI) de Murrupula, na pro-
víncia de Nampula, anunciou 
recentemente que pelo menos 
32 mil habitantes passarão 
a consumir água potável, a 
partir do presente ano, com a 
entrada em funcionamento de 
47 sistemas de abastecimento 
de água, a serem construídos 
em diversas comunidades do 
distrito.

De acordo com o director 
do SDPI de Murrupula, Artur 
Metupe, a construção dos no-
vos sistemas de abastecimento 
de água está avaliada em 214 
milhões de meticais, a serem 
desembolsados pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF). “Ainda para reforçar a 
capacidade de fornecimento, o 
executivo distrital vai reabilitar 
e ampliar uma pequena represa 
de abastecimento localizada 
na localidade de Namihapa”, 

Cerca de três mil pessoas 
já beneficiam de água potável 
no posto administrativo de 
Bombofo, distrito de Chókwè, 
província de Gaza, com a en-
trada em funcionamento de 
um novo sistema de abaste-
cimento, construído no âmbito 
do Projecto de Recuperação 
Resiliente de Emergência.

Segundo o ministro de 
Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, Carlos Mes-
quita, com a operacionalização 
deste sistema, os residentes de 
Bombofo deixarão de percorrer 
longas distâncias à busca de 
água, o que diminui o tempo 
gasto pelas raparigas nas ta-
refas domiciliares.

Governo vai reabilitar 
sistema de água de Metangula  

Mais 32 mil 
pessoas 
vão ter água 
em Murrupula

População de 
Bombofo já tem 
água potável

das autoridades locais fazer 
um levantamento que possa 
permitir a redefinição de toda 
a infra-estrutura.

Informações apuradas pelo 
ministério indicam que o sis-
tema funciona em regime de 
emergência, servindo apenas 
para serviços mínimos que 
não chegam a responder à 
demanda. 

 “Precisamos de fazer uma 
intervenção bastante técnica 
e profunda”, vincou Mutevui, 
acreditando que o trabalho 
a ser feito vai responder ao 
nível de crescimento da vila e 
da população, fazendo abas-
tecimento do precioso líquido 
a longo prazo.

Dados partilhados pelo 
administrador do Lago, Dixon 
Chongo, indicam que o distrito 
conta com 236 fontes de abas-
tecimento de água, das quais 

avançou o director.
Com a construção des-

tas infra-estruturas públicas, 
espera-se que os cerca de 
32 mil habitantes do distrito 
de Murrupula na província de 
Nampula beneficiem desse 
preciso líquido.

Artur Metupe acredita que, 
com a construção e a reabili-
tação destas infra-estruturas 
públicas, os 32 mil habitantes 
que se vão beneficiar do inves-
timento deixarão de percorrer 
longas distâncias para ter água. 
Acredita-se também que, entre 
a população local, vai reduzir a 
possibilidade de aquisição de 
doenças de origem hídrica, com 
destaque para diarréias e cólera. 

Segundo o titular da pasta 
de Planeamento e Infra-es-
truturas a nível de Murrupula, a 
execução das obras está a car-
go de uma empreitada chinesa. 

Com uma taxa de cobertura 
de 48.7 porcento, Murrupula 
conta com 267 fontes de abas-
tecimento de água, dos quais 74 
avariados.

“Antes deste sistema, o 
abastecimento de água inclu-
sive salobre era assegurado 
por poços não protegidos e 
riachos, sem qualquer tipo de 
tratamento, por isso apelo a 
população local para fazer o uso 
racional desta infra-estrutura 
social, tendo em conta que a 
sua edificação resulta de um 
grande esforço e elevados 
investimentos, com o objec-
tivo de levar a água para mais 
perto dos residentes”, disse 
Mesquita.

Por sua vez, a governadora 
de Gaza, Margarida Mapandze-
ne, fez saber que a província 
tem neste momento uma co-
bertura rural de 64 porcento, 
passando a contar com mais 
de 400 sistemas de provisão de 
água potável, que beneficiam 

cerca de 214 mil pessoas.
Vitorino Machava, residen-

te no Segundo Bairro em Bom-
bofo, mostrou-se satisfeito 
com a instalação do sistema de 
fornecimento de água, porque 
vai parrar de percorrer longas 
distâncias para ter o líquido.

“Já temos água, mas que-
remos também a edificação 
de algumas infraestruturas 
básicos como hospital e uma 
escola secundária”, suplicou 
Machava, tendo acrescentado 
que, neste momento, em caso 
de doença grave, a comunidade 
é obrigada a deslocar-se até 
à cidade de Chókwè à procura 
de cuidados médicos, o que 
sugere a necessidade de cons-
trução de um hospital na sua 
comunidade.

226 operacionais, beneficiando 
84 mil e 861 pessoas, uma co-
bertura correspondente a 66 
porcento. No entanto, segundo 
sublinha Chongo, os postos 

administrativos de Cobué, 
Meluluca e Lunho, continuam 
sendo as regiões com níveis 
preocupantes de escassez de 
água potável.
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PODEM SER PREVENIDOS

DIRIJA-SE AO POSTO DE SAÚDE 

HIV/SIDA
Um problema cuja resolução depende de si. Cuide-se!
ICS, parceiro do CNCS na luta contra a SIDA
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Texto e fotos: Chahide Filipe

O Instituto de Comunica-
ção Social (ICS) realizou, de 
19 a 21 de Julho do ano em 
curso, o seu Vigésimo Sexto 
Conselho Coordenador (CC), 
numa cerimónia que, para 
além de reflectir sobre as 
estratégias para o desenvol-
vimento da Instituição, serviu 
para premiar as delegações 
provinciais que mais se no-
tabilizaram durante o ano de 
2021.

No evento, foram discuti-
dos temas de relevância insti-
tucional, tais como a Comuni-
cação para o Desenvolvimen-
to, Comunicação para Salvar 
Vidas, Ética na Administração 
Pública e o Código de Conduta 
para funcionários e Agentes 
do Estado. Foram também 

ICS distingue melhores delegações

debatidos os mecanismos 
de boa gestão financeira da 
Instituição e a necessidade 
de harmonização da imagem 
visual corporativa do ICS.

Secretário de Estado 
preside abertura do CC

O secretário de Estado da 
Cidade de Maputo, Vicente 
Joaquim, presidiu a sessão de 
abertura do Conselho Coorde-
nador do ICS.

Segundo o secretário, é 
sempre agenda do presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
a resolução dos problemas 
que afectam Moçambique, 
nomeadamente o acesso à 
água, expansão da energia 
eléctrica, aumento da produ-
ção e produtividade agrária, 
construção de mais escolas e 
postos de saúde, preservação 

da integridade territorial, a paz 
e a segurança. Enquanto isso, 
a história do ICS é marcada-
mente voltada à participação 
activa na melhoria da qualida-
de de vida das comunidades 
através da comunicação dos 
respectivos problemas rumo 
ao desenvolvimento de Mo-
çambique.

Vicente Joaquim diz reco-
nhecer que o lema escolhido 
pelo ICS, este ano, é actual e 
entrelaça com os objectivos 
traçados pelo Executivo no 
âmbito da implementação de 
políticas e estratégias do Pro-
grama Quinquenal do Governo 
2020-2024, sobretudo na 
melhoria dos serviços de co-
municação social e prestação 
de informação relevante para 
as zonas rurais.

“A informação prestada 
com qualidade e isenção 
protege as comunidades das 
desinformações, no envol-
vimento de actos criminais, 
por exemplo, na participação 
de actividades terroristas, 
greves e outros males que 
em nada contribuem para o 
progresso das comunidades”, 
disse Vicente Joaquim.

Comunicação para o 
desenvolvimento continua 

objectivo do ICS

A directora substituta 
do Gabinete de Informação 
(GABINFO), Cecília Napido, 
que também participou 
do CC, lembra que o ICS foi 
criado no âmbito da política de 
informação em vigor na altura, 
que se foi transformando com 
o tempo, mas sem deixar de 
promover a comunicação para 
o desenvolvimento.

Artemisa Fuel, delegada do ICS em Niassa, recebendo prémio de melhor Delegação de 2021.

Cecília Napido 

Fárida Costa, directora-geral do ICS.Vicente Joaquim, secretário de Estado da Cidade de Maputo.

“Esta instituição sempre 
foi visível no impacto socioe-
conómico das acções (do 
Governo) nas comunidades 
rurais de Moçambique, o que 
ditou o seu crescimento e 
a sua expansão no territó-
rio nacional” – disse Cecília 
Gonçalves acrescentando – 
“Acreditamos que os temas 
de reflexão deste Conselho 
Coordenador irão aprofundar 
e consolidar o trabalho dos 
gestores do ICS em matéria 
de comunicação para o de-
senvolvimento”.

Em entrevista, a directora-

-geral, Fárida Costa, lembrou 
que o CC do ICS se realiza 
anualmente e, este ano, a 
Instituição pretende sublinhar 
a filosofia Comunicação para 
o Desenvolvimento. “É por 
isso que houve uma capaci-
tação dos gestores da sede 
e das delegações provinciais 
sobre a nossa filosofia, para 
incentivarmos esta prática de 
comunicação. Fizemos ainda a 
avaliação do nosso Relatório 
Anual de 2021, para debater 
as diversas acções realizadas 
pela Instituição, assim como 
avaliamos as recomendações 
com as quais ficamos em 
2021”, disse a directora no 
fecho do evento.

Premiação das melhores 
Delegações

Na cerimónia de encer-
ramento do Conselho Coor-
denador, foram premiadas as 
Delegações Provinciais que 
mais se notabilizaram durante 
o ano de 2021. A Delegação 
do ICS em Manica ganhou o 
terceiro lugar enquanto Cabo 
Delgado venceu a segunda 
posição. O primeiro lugar ficou 
com a delegação do ICS em 
Niassa, que foi galardoado 
com uma insígnia e diploma 
de mérito.

De acordo com Fárida 
Costa, de hoje em diante, o 
ICS vai passar a premiar as 
Delegações que mais se em-
penharem ou cujo trabalho 
mais se notabilizar ao longo 
dos próximos anos.
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