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Arrancaram a 29 de Agosto do 
ano em curso as exposições de 
produtos e serviços na edição 57 
da Feira Internacional de Maputo 
(FACIM), integrando cerca de mil  
e 700 expositores de diversas 
áreas económicas, com destaque 
para o agronegócio, a piscicultura 
e a logística. 

A sessão de início das expo-

sições foi orientada pelo Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
segundo o qual a FACIM é o es-
pelho da diversidade económica 
em Moçambique. “É através da 
FACIM onde se pode alcançar a 
possibilidade de enquadramento 
na cadeia de valor, como também 
estabelecer ou consolidar diálogo 
com os visitantes e outros ex-

positores, o que se pode traduzir 
em contratos ou encomendas”, 
justificou Nyusi, aconselhando 
que as empresas participantes da 
Feira devem apostar na qualidade 
para que os produtos e serviços 
nacionais sejam referência no 
mercado externo.

Na Feira, o Presidente da Re-
pública desafiou o sector empre-

sarial moçambicano a actuar em 
toda a cadeia de valor, envolvendo 
as comunidades rurais no ciclo e 
no epicentro da produção.

O lançamento da Feira foi pre-
sidido pelo ministro da Indústria e 
Comércio (MIC), Silvino Moreno, a 
11 de Agosto do ano em curso. Se-
gundo o ministro Moreno, a FACIM 
é uma plataforma de divulgação 

massiva e expressiva de produtos 
e serviços de empresas nacionais 
e estrangeiras. Participando da 
Feira, as empresas, especialmente 
as nacionais, abrem-se para o 
mercado de exportações e podem 
assim contribuir para o desenvol-
vimento de Moçambique.

O presidente da Confederação 
das Associações Económicas 
(CTA), que também participou do 
lançamento da FACIM, fez lembrar, 
na ocasião, que a Feira acontece 
num período em que o Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
apresentou medidas de estímulo 
à economia nacional que a curto 
ou longo prazos vão minimizar o 
custo de vida dos moçambicanos. 
“As medidas vão aliviar o sector 
empresarial, o que contribuirá na 
diversificação das exportações e 
melhor adesão de Moçambique 
na Zona de Comércio Livre”, afir-
mou Vuma, acrescentando que 
prevalecem desafios de o sector 
empresarial nacional apostar em 
produtos com padrões de quali-
dade internacionais.

Premiados melhores 
exportadores

No lançamento da FACIM, fo-
ram premiadas as cinco melhores 
empresas exportadoras de 2022, 
a destacar a Murrimo Macadâmia, 
Nova Sun,  Sunshine Nuts, Belúzi 
Bananas e Chá de Mangoma.

O representante da Murrimo 
Macadâmia, Diamino Nhanombe, 
disse no acto da distinção que 
a  sua empresa continuará  a 
desenvolver esforços com vista 
a colocar a macadâmia de Mo-
çambique além fronteiras, pese 
embora o comércio desta cultura 
ainda esteja na fase embrionária 
no País. Uma nota indica que são 
esperados 50 mil visitantes na 
Feira que, este ano, decorre sob 
o lema “Industrialização, Inovação 
e Diversificação da Economia 
Nacional”.

Filipe Nyusi desafia expositores moçambicanos a trabalharem para a internacionalização dos produtos nacionais

Mais de mil expositores 
exibem produtos e serviços

Ecos da FACIM 2022
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“ICS, 45 anos por uma comunicação social inclusiva, promovendo a paz, 
unidade nacional e o desenvolvimento das comunidades”

Pais forçam filhos 
a ficarem em machambas

O Governo do distrito de 
Sanga, na província do Niassa, 
acaba de apurar que há, nes-
te período escolar, crianças 
que não estão a estudar por 
culpa de pais e encarregados 
de educação que, ao invés 
de integrar os seus filhos na 
escola, estão a mantê-los em 
campos de cultivo.

A constatação foi feita pelo 
administrador do distrito, José 

Texto: Mawaso Magaia 

Professor Doutor Eduardo 
Sitoe, consultor do ICS.

"O Instituto de Comuni-
cação Social (ICS),  mesmo 
no tempo em que foi Gabi-
nete de Comunicação So-
cial, teve um papel crucial, 
sobretudo nas campanhas 
do país, tais como a gran-
de campanha nacional de 
alfabetização de adultos 
e a campanha nacional de 
vacinação, isso nos pri-
mórdios da independência. 
A mobilização das famílias 
para participarem de forma 
activa foi fundamental."

Francisco Cuinica, Presidente do 
Conselho Executivo de Unango 

1980-1986.

"Temos em Unango uma 
comunicação social muito 
eficiente. Aqui parecia um 
sítio muito isolado, mas com 
a existência do Instituto de 
Comunicação Social (ICS) que, 
de uma forma muito dinâmica, 

Jacinta Marcos, autoridade 
comunitária

"Louvamos na imple-
mentação das rádios co-
munitárias que nos per-
mitem a divulgação e rea-
lizações do governo, no 
desenvolvimento agrícola 
e na educação da rapariga."

Melchior Situte, administrador 
de Meconta.

Depois da independência, 
houve necessidade de o go-
verno criar condições para o 
desenvolvimento das zonas 
rurais e foi daí que começamos 
a ter informação ligada à edu-

Etelvina Fevereiro, administra-
dora de Nacala-Porto.

“Nós como governo, 
quando pretendemos fa-
zer alguma divulgação, se 
a rádio não está presente, 
sentimos que alguma coisa 
não vai chegar à população. 
Neste período de Covid-19, 
por exemplo, a rádio fez um 
papel importante na mobi-
lização da população. Agora 
estamos com índices ele-
vados de malária na nossa 
província e temos as rádios 
comunitárias do ICS como 
parceiros que estão a disse-
minar boa informação. Os 45 

anos do ICS são um marco 
muito importante no seio da 
população. Que continuem 
assim, a divulgar e a elevar 
o conhecimento nas comu-
nidades rurais e a divulgar 
as realizações do governo.”

sempre actualizou as popula-
ções com notícias actuais de 
âmbito local e nacional, a vila 
deixou de estar isolada. Os 
45 anos do ICS representam 
uma longa caminhada. O ICS 
desempenha um papel crucial 
e a população está a tomar 
benefícios em termos de co-
municação feita pelo Instituto."

cação e comunicação. Acho 
que os 45 anos do Instituto 
de Comunicação Social (ICS) 
são um momento de refle-
xão. Tivemos muitos passos 
e alguns momentos altos e 
baixos. Depois da indepen-
dência, tivemos a guerra dos 
16 anos e o ICS acompanhou 
todos esses processos.

Iassine, depois de escalar nos 
dias 26 e 27 de Maio do ano em 
curso, algumas machambas 
dos postos administrativos 
de Macaloge e Matchedje, 
região nordeste da província 
do Niassa.

 “A situação é um autêntico 
atentado ao futuro do País”, 
constatou o administrador.

Depois de inteirar-se da 
situação no terreno, José 
Iassine percebeu que tal si-
tuação se regista ao longo 
dos primeiros trimestres, 

nos quais os pais e encarre-
gados de educação sequer 
levam os seus filhos à escola. 

“Entendem que devem 
fazê-lo apenas no segundo 
trimestre, depois de os petizes 
ajudarem no processo de se-
menteira e sacha nos campos 
de produção”, contou Iassine.

De acordo com o adminis-
trador, os pais e encarregados 
de educação estão a violar um 
dos direitos fundamentais da 
criança, o direito a estudar. 
“Fico indignado por saber que 

há pessoas que alimentam a 
concepção segundo a qual, 
mesmo que as crianças es-
tudem, não terão espaço para 
adquirir emprego. Esta é uma 
ideia que prejudica o futuro 
das crianças. Estudar não só 
serve para emprego, mas sim 
para o domínio de várias outras 
áreas do saber fazer”, explicou 
Iassine.

O governante ordena que, 
de imediato, os pais e encar-
regados de educação enca-
minhem, à escola, todas as 

crianças em idade escolar, 
quer estejam nas machambas 
ou submetidas a outras acti-
vidades nocivas ao seu futuro. 
O apelo é extensivo aos líderes 
comunitários. 

"Mantenham-se vigilantes 
nas suas áreas de jurisdição, 
sem também se esquecerem 
da nossa campanha de com-
bate contra os casamentos 
prematuros. Vamos juntos er-
radicar o analfabetismo no País 
e na província do Niassa, em 
particular”, concluiu a fonte.



ACTUALIDADE RURAL
Agosto de  2022      O CampoO Campo     3

Texto: Cristina Salgado

Texto:  Ânia Muchanga
Foto: Nasmo Sitoe

Novo sistema C-Gate vai dinamizar 
manuseamento de carga 

Falta de diálogo em instituições públicas 
deixa dirigentes preocupados

O Porto da Beira, na província 
de Sofala, recebeu recente-
mente um sistema informático 
denominado C-Gate, introdu-
zido por técnicos da empresa 
Cornelder de Moçambique, que 
vai contribuir para a elevação da 
capacidade de manuseamento 
de carga naquele ancoradouro.

Segundo o administrador-
-delegado da Cornelder, Jan de 
Vres, o Sistema permite realizar 
de forma automática o controlo 
do acesso ao Porto por parte dos 
camiões, assim como cadastrar 
motoristas e contentores que 
diariamente acessam o lugar. 

“O C-Gate automatiza o 
processo de posicionamento 
de camiões e tractores em bai-
xo das gruas usando radares e 
lasers. Com este melhoramento 
as gruas vão poder manusear 
450.000 TEUs por ano, o que 
representa um passo importan-
te, uma vez que o nosso plano 
irá elevar a capacidade deste 
terminal de carga para 700.000 
TEUs por ano”, disse Jan de Vres.

Inovação tecnológica no Porto da Beira

Aumento de carga é marca
 do Porto

A quantidade de carga ma-
nuseada no Porto da Beira au-
mentou nove porcento nos últi-
mos anos, segundo informações 
divulgadas por Janfar Abdulai, 
ex-ministro dos transportes e 
comunicações, depois de entre-
gar um lote de equipamentos ao 
Porto, entre os quais empilha-
deiras, pás mecânicas, tractores 

de terminal, escavadoras, garras 
e funis. Para a aquisição dos 
equipamentos, foram investidos 
dez milhões de dólares norte-
-americanos.

De acordo com o ex-ministro 
Jafar Abdulai, em 2021, o Porto da 
Beira recebeu um total de 278 mil 
contentores, contra os 255 mil 
manuseados no ano anterior. 
Enquanto isso, no mesmo ano, a 
terminal de carga geral recebeu 
3.3 milhões de toneladas, contra 

as 3.1 registadas em 2020.
Para Abdulai, o aumento tem 

significado. “Os valores recor-
de que os nossos portos têm 
vindo a manusear nos últimos 
anos reforçam a convicção do 
governo no cumprimento das 
metas estabelecidas, colocando 
o País numa posição histórica da 
logística regional” - disse a fonte 
acrescendo - “Com este equi-
pamento e com o novo sistema 
informático, abre-se a perspec-

O Secretário-geral da Or-
ganização dos Trabalhadores 
Moçambicanos (OTM) Central 
Sindical, Alexandre Munguam-
be, entende que a falta de 
abertura para o diálogo social na 
Função Pública, a intimidação e 
perseguição de líderes sindica-
listas, bem como o desrespeito 
pela legislação laboral, estão a 
dificultar o desempenho dos 
trabalhadores nacionais. 

O entendimento foi ex-
presso durante as cerimónias 
alusivas ao Dia Internacio-
nal do Trabalhador, realizadas 
na cidade de Xai-Xai, sob o 
lema “Sindicatos juntos na 
luta contra a precariedade 

tiva para melhorar a satisfação 
dos clientes, consolidando a 
competitividade deste Porto”.

O Plano Quinquenal do Go-
verno 2020∕2024 prevê o au-
mento de carga manuseada nos 
portos nacionais, de 48 milhões 
para cerca de 83 milhões até 
2024. O Governo está a em-
preender esforços para cumprir 
com a meta. Em Fevereiro do 
presente ano, por exemplo, o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, inaugurou em Sofala qua-
tro locomotivas e 150 vagões, 
visando reforçar a capacidade 
de tracção do Sistema Centro.

Para a secretária de Estado 
na província de Sofala, Stella 
Zeca, que também participou 
da cerimónia de entrega do 
equipamento, a modernização 
do sistema portuário da Beira é 
uma acção de desenvolvimento 
de Moçambique. “Hoje testemu-
nhamos grandes acções que nos 
orgulham e temos a certeza de 
que o caminho está a ser o que 
realmente queremos. Pretende-
mos ser uma referência na área 
logística”, disse Stella Zeca.

Stella Zeca, secretária de Estado na província de Sofala.

laboral e alto custo de vida”.
De acordo com Alexandre 

Munguambe, os líderes das 
organizações estatais ou pri-
vadas devem tomar medidas 
que harmonizem as relações 
laborais entre os trabalhadores.

“Muitas vezes o patronato 
não cumpre com o seu dever e 
nem é sancionado. Em alguns 
casos, os empregadores ofe-
recem salários baixos, prati-
cando parâmetros de trabalho 
ambíguo e sem observar as 
regras de saúde ocupacional e 
de segurança laboral”, deplorou 
a fonte.

Munguambe explica que a 
inspeção e a penalização dos 
infractores da legislação la-
boral são consideradas fracas, 
dando-se exemplo do trabalho 
doméstico, onde se regista 

inexistência de mandato e 
fraca capacidade de efectuar 
visitas em empresas para a 
verificação da lei do trabalho. 

A fonte adiciona que as adver-
sidades internas e externas 
nos últimos tempos estão a 
sufocar a vida dos trabalhadores 

moçambicanos e suas famílias. 

Sindicatos devem defender 
redução de custo de vida

Nos últimos tempos, o custo 
de vida no país tem vindo a subir. 
Dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE) indicam que, de 
Fevereiro a Março do presente 
ano, o preço dos produtos bá-
sicos de alimentação aumentou 
0.70 porcento e o índice para o 
consumidor indica a subida do 
custo de vida em 6.67 porcento. 

A melhoria do custo de 
vida passa pelo aumento dos 
salários mínimos. Assim, Ale-
xandre Munguambe desafia os 
sindicatos e comités nacionais 
a levar avante as negociações 
com vista ao melhoramento dos 
salários mínimos no País. 
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SABER NÃO OCUPA LUGAR

ADQUIRA AS MELHORES MANIVAS

PREPARANDO O SOLO

PLANTIO

CULTIVO

COLHEITA

XIGUINHA DE FEIJÃO NHEMBA? COMO PREPARAR?

Os materiais de propagação da mandioca são chamados de manivas ou de 
manivas-sementes, manaíbas, toletes, ramas, rebolos, caule ou estacas. Elas 
correspondem aos pedaços das hastes do terço médio da planta, com mais ou 
menos 20 cm de comprimento. Para ser plantado, o caule deve ser retirado da 
haste quando estiver com mais ou menos dez meses de vida. 

Escolha um solo profundo e arenoso, em um local que tenha bom escoa-
mento da água e receba a luz do sol. O solo precisa ser lavrado e o ideal é fazer 
a primeira lavra dois meses antes do plantio, e a segunda, no plantio.

Alguns componentes precisam estar na terra para a planta se desenvolver 
forte e bonita. Nomeadamente:

● calcário: rico em cálcio e magnésio, dois nutrientes necessários para o 
desenvolvimento da mandioca;

● nitrogênio: responsável pelo crescimento das plantas, já que participa 
ativamente do processo de fotossíntese;

● fósforo: atua em diversos processos essenciais para a saúde das plantas, 
como a respiração celular;

● potássio: sal mineral que promove a absorção de água e nutrientes, entre 
outras funções fundamentais.

Apesar de poder ser cultivada em diversos momentos do ano, uma das 
melhores épocas de plantar mandioca é a estação com mais chuvas. Para co-
meçar, faça covas de 25 cm de largura e de 5 a 10 cm de profundidade. Plante 
o caule com 2,5 cm de comprimento. 

Primeiro, com a ajuda de uma enxada, abra as covas com cerca de 10 cm de 
profundidade e com espaçamento de 60 cm entre plantas. Outra alternativa é 
abrir sulcos, com a enxada mesmo ou com um sulcador, podendo usar tração 
motora ou animal. Nesse caso, é preciso respeitar a distância de 60 cm na hora 
de distribuir as manivas. Depois, coloque as manivas na horizontal, na vertical 
ou inclinadas. Se você plantar mandioca em pé, terá um rendimento maior, 
porém a colheita será mais trabalhosa. Se você plantar na horizontal, as raízes 
ficarão mais superficiais, facilitando a retirada. 

Uma dica é sempre retirar as plantas de outras espécies que nascem ao 
redor. Assim, os nutrientes do solo não são compartilhados. Se for necessá-
rio, não deixe de regar! Embora o alimento resista à seca, não existe vida que 
suporte muito tempo sem água.

As pragas precisam de ser controladas para não afetar a produção. As mais 
comuns são: mandarová, ácaros, percevejos de renda, mosca-branca, brocas 
do caule, formigas e cupins. O controle biológico e o uso de defensivos são 
alternativas para evitar que as pragas prejudiquem a raiz.

Embora já consiga colher com oito meses, é interessante verificar se a raiz 
possui mais de três centímetros de diâmetro. A colheita geralmente é realizada 
cerca de 1 ano após o plantio.

Uma boa maneira de saber a hora certa para a colheita é quando as plantas 
se encontram em período de repouso. Mas quando isso acontece? Quando o 
número e o tamanho das folhas diminuem. Essa condição significa que a planta 
atingiu  o máximo de produção de raízes e de teor de amido.

Ingredientes
●  Mandioca;
●  Feijão Nhemba;
●  Coco 
●  Sal

Modo de preparar
●  Primeiro passo: Escolhe o feijão, lave-o e coloque em uma 

panela com água que baste e deixe no lume até cozer.
●  Segundo passo: descasque a mandioca, corte-a em 

pedacinhos e ferva-a até cozer.
●  Terceiro passo: rale o coco e coa para obter leite. Conserve o 

leite de coco.
●  Quarto passo: numa panela, junte o feijão cozido, a mandioca 

cozida e o leite de coco. 
Adicione uma pitada de sal que baste. Coloque a panela ao lume e 

deixe ferver durante uma média de 15 minutos.

Nota: durante a fervura, mexa a Xiguinha para facilitar a mistura dos 
ingredientes, sem com isso amassa-los.

De nome científico “Manihot esculenta”, a mandioca é uma planta arbustiva, da família das Euforbiáceas, nativa da América do Sul, cuja raiz tuberosa, 
também chamada de mandioca, é rica em hidratos de carbono, fibras e vitaminas, sendo largamente usada na alimentação.

COMO PLANTAR MANDIOCA?
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Texto: Dias Pascoal
Foto: António Taimo

População de Inhassoro 
recebe nova linha de energia

Orçada em 40 milhões de dólares

O Governo de Moçambique 
e a Embaixada da Suécia in-
vestiram cerca de 40 milhões 
de dólares para o projecto de 
construção da nova linha de 
transmissão de energia eléc-
trica, que parte da Casa Nova 
no distrito de Chibabava, na 
província de Sofala, até Tema-
ne, no distrito de Inhassoro, 
província de Inhambane, bem 
como para a construção de 
três subestação da Casa Nova, 
Temane e Vilankulo.

A construção da infra-
-estrutura iniciou em 2019 e, 

segundo o director do projecto 
de electrificação de Moçam-
bique, Cláudio Dambe, a linha 
Chibabava Temane interliga a 
subestação da casa Nova, lo-
calizada no distrito de Sofala e a 
subestação de Temane distrito 
de Inhassoro, em Inhambane, 
garantindo pela primeira vez a 
interligação do sistema eléc-
trico entre a zona Norte e Sul 
do País.

De acordo com Cláudio 
Dambe, a rede tem extensão 
de 240 quilómetros para o es-
coamento da energia eléctrica 
produzida na central Hidroeléc-
trica de Mavuzi, na província de 
Manica, para a zona Norte de 
Inhambane.

“Este projecto inclui as 
componentes de reforço e ex-
tensão das redes de distribui-
ção de Chibabava, Machanga, 
Govuro, Inhassoro, Vilankulo 
e Mabote, beneficiando deste 
modo um número significativo 
de Moçambicanos nos distritos 
abrangidos pelo projecto”, dis-
se Cláudio Dambe segundo o 
qual a zona norte de Inhambane 
dependia da central térmica de 
Temane, com capacidade de 12 
megawatts de energia.

Com a construção da nova 
central térmica, a zona pas-
sa a ter mais 40 watts de 
energia, o que significa mais 
capacidade para alimentar 
empreendimentos industriais, 

comerciais e residências das 
famílias locais. 

Cláudio Dambe avança que, 
no âmbito do projecto pro-
-energia, a Electricidade de 
Moçambique prevê fornecer 
energia para cerca de nove 
mil e 750 famílias, quatro mil 
das quais já foram abrangidas. 
“Para além destas famílias 
previstas no projecto, a subes-
tação que hoje inauguramos 
tem capacidade para fornecer 
energia a cerca de 20 mil famí-
lias, enquanto a subestação de 
Vilankulo, com capacidade para 
20 megawatts,  pode alimentar 
até 10 mil famílias. A da Casa 
Nova, de 16 megawatts, pode 
fornecer energia a pelo menos 

oito mil famílias”.
Dados indicam que, no 

âmbito da implementação do 
Projecto, foram criados cerca 
de 280 postos de trabalho, dos 
quais 155 temporários. 

“Temos sofrido constantes 
vandalizações. Apelamos à 
população para ser vigilante. 
Os que vandalizam estas 
infraestruturas não estão a 
prejudicar somente à EDM, mas 
também o desenvolvimento de 
todo o País. Se, por exemplo, 
alguém retira uma cantoneira, 
a torre pode desabar e, para a 
sua reposição, vai levar dias e, 
nesse momento, a população 
estará às escuras”, concluiu 
Claudio Dambe. 

Texto: Dias Pascoal

Mais de 200 alunos 
abandonam escola em Homoíne

O Serviço Distrital de Edu-
cação, Juventude e Tecnologia 
(SDEJT) de Homoíne, na pro-
víncia de Inhambane, registou 
uma subida de casos de de-
sistência escolar no primeiro 
semestre do ano em curso, 
ao atingir 252 casos, contra os 
236 do igual período de 2021.

Segundo a directora do 
SDEJT de Homoíne, Luísa 
Paulino, as desistências são 
registadas devido à mudança 
de residência de alguns pais 
e ou encarregados de educa-
ção para outros distritos, bem 
como a preferência em outras 
instituições de ensino, como é o 
caso do Instituto de Formação 
Profissional. 

“A Educação faz trabalho 
de sensibilização dos alunos, 
principalmente as raparigas 
para não perderem o ano por 
uniões prematuras ou por 
desistência. Por isso, o nosso 
objectivo é que todos os alunos 

matriculados cheguem até ao 
final do ano e graduem”, disse 
Luísa Paulino.

Como forma de evitar de-
sistência, de acordo com a 
fonte, o sector da educação 
trabalha com pais e encarre-
gados  para ajudar às escolas 

em diálogo permanente com 
adolescentes e jovens, alguns 
dos quais são chefes de famílias 
de outras crianças, para darem 
continuidade com os seus 
estudos.

“Esses jovens adolescen-
tes podem frequentar ensino 

a distância, um sistema de 
educação que não precisa da 
presença física na escola to-
dos os dias. Assim, os alunos 
podem ter tempo de fazer 
trabalhos remunerados para 
cuidar dos seus mais novos”, 
explicou   Luísa Paulino.

Ainda de acordo com a di-
rectora do SDEJT de Homoíne, 
no âmbito da sensibilização 
das crianças para voltarem ao 
ambiente escolar, são aborda-
dos temas transversais como 
HIV/SIDA, riscos de gravidez 
precoce e uniões prematuras. 
Os mentores das actividades 
de sensibilização são membros 
de conselhos de escola, líderes 
comunitários, pontos focais 
e a direcções das referidas 
escolas.

“No presente ano, todos 
pontos focais foram capaci-
tados em matéria de género 
com a organização Malhalhe 
que, através do programa “VIVA 
MAIS”, promove palestras em 
mesas redondas para sensibi-
lizar jovens a não se envolve-
rem no consumo de drogas”, 
informou Luísa Paulino, tendo 
explicado que o  “VIVA MAIS” 
não só sensibiliza os jovens, 
bem como potencia as meninas 
para não engravidarem ainda 
na adolescência.
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HIV/SIDA

Instituições unem-se para combater 
desistências ao tratamento de HIV 

Projecto “Porque parou” pretende
impedir abandonos no TARV

Texto: Cristina Salgado

Texto: CSCS

Em Sofala

O Serviço de Justiça e Tra-
balho da província de Sofala, 
em parceria com Centro de 
Colaboração de Saúde, Serviço 
Sociais, Núcleo de Combate ao 
SIDA, Procuradoria da Repúbli-
ca de Moçambique, Tribunal Ju-
dicial e outros intervenientes, 
realizou na segunda quinzena 
do mês de Junho do presente 
ano, um workshop de reflexão 
para a implementação da abor-
dagem dos direitos humanos 
e retenção de pacientes com 
HIV/SIDA e tuberculose.

Trata-se de um evento que, 
numa fase inicial, abrangeu os 
13 distritos da província de 
Sofala, envolvendo governos 
distritais, chefes da localidade, 
líderes comunitários, juízes 
dos tribunais comunitários 
membros da sociedade civil e 
outros extractos sociais com 
intuito de combater o estigma 
e descriminação dos pacientes 

seropositivos nas unidades 
sanitárias bem como comu-
nidade.

A mandatária da Secretaria 
do Estado na Província de Sofa-

la, Priscila Filomone, informou 
na ocasião que o HIV/SIDA e a 
tuberculose continuam na lista 
das principais prioridades do 
governo. Por isso, o Governo 

O Conselho Nacional de 
Combate ao SIDA (CNCS), 
e parceiros da Resposta 
Nacional, realizaram em 
Julho do ano em curso, na 
Cidade de Maputo, uma ofi-
cina de trabalho no âmbito 
do estudo “Porque parou” 
que aborda um conjunto de 
aspectos que impedem as 
pessoas vivendo com HIV 
(PVHIV) de permanecerem 
no tratamento anti-retrovi-
ral (TARV).

Segundo Ema Chuva, 
coordenadora da Unidade 
de Planificação, Monitoria 
e Avaliação do CNCS,  com 
a iniciativa  pretende-se 

elaborar um plano de acção para 
reverter o actual nível de reten-
ção aos cuidados e tratamento 
anti-retroviral em toda cadeia 
de serviços, abordando as 
barreiras sociais, económicas, 
antropológicas e culturais que 
levam ao abandono do trata-
mento das pessoas vivendo 
com HIV.

“Há necessidade de se 
disseminar os resultados do 
estudo e iniciar a elaboração de 
um plano de acção multissec-
torial para melhorar a retenção 
aos cuidados e tratamento das 
pessoas vivendo com o HIV”, 
esclareceu a coordenadora.

Ema Chuva explicou que 
foram criados dois grupos de 
trabalho. Um grupo temático e 
um grupo para compilação do 

documento. O grupo temático 
de trabalhos foi subdividido em 
vários subgrupos formados de 
acordo com a tipicidade dos 
assuntos debatidos e de acordo 
com a vocação da instituição 
que o participante representa. 

“Este grupo vai discutir e 
responder as recomendações 
que constam do estudo e pro-
por intervenções específicas 
para suprir as barreiras e lacu-
nas identificadas no mesmo. O 
segundo grupo, de compilação 
do documento, com o apoio 
de um facilitador irá se dedicar 
na composição do plano de 
acção”, detalhou Ema Chuva.

Por sua vez, a pesquisadora 
do estudo, Marion dos Santos, 
disse que o estudo realizado em 
Fevereiro deste ano, apresenta 

resultados sobre o processo 
nas unidades sanitárias, reve-
lação do resultado, processo 
de seguimento e busca, com-
pressão da doença e trata-
mento, factores externos para 
a retenção, factores externos e 
reacções individuais. 

“Para promover a resiliência 
entre as pessoas vivendo com 
HIV, são necessárias interven-
ções que abordem simultanea-
mente factores-chave, tanto 
a nível social e interpessoal, 
como a nível individual, com 
especial atenção à forma como 
as questões de género moldam 
o estigma em cada um destes 
níveis”, explicou a fonte.  

Refira-se que Moçambique, 
de acordo com o IMASIDA 2015, 
tem uma taxa de prevalência de 

HIV de cerca de 13,2 porcen-
to, estando entre os 5 paí-
ses do mundo com números 
mais elevados de novas 
infecções. Actualmente, o 
país conta com uma popu-
lação vivendo com HIV de 
cerca de 2 milhões e 100 mil  
pessoas, sendo a maioria 
destas, mulheres, e cerca de 
130 mil  crianças com menos 
de 15 anos (spectrum 2021).

Apesar dos dados aci-
ma, Moçambique tem vindo 
a registar progressos signi-
ficativos no que concerne à 
cobertura para a oferta do 
tratamento anti-retroviral, 
que se situa por volta de 97 
porcento para um universo 
de  mil e 771 unidades sa-
nitárias.

está a esforçar-se para ampliar 
os programas de retenção ao 
tratamento anti-retroviral 
(TARV), colocando a comu-
nidade como um dos actores 

primordiais para o sucesso das 
actividades. “Essa resposta 
surge numa época em que o 
País planificou que, até 2030, 
pelo menos 90 porcento das 
pessoas conheçam o seu esta-
do em relação ao HIV e os afec-
tados tenham acesso a saúde 
estejam a fazer o tratamento 
anti-retroviral”, informou a 
fonte acrescentando que, para 
alcançar a supressão viral, Mo-
çambique precisa de eliminar a 
discriminação e todas barreiras 
de acesso à saúde. 

Priscila Filomone informou 
que, com início este ano, a 
província de Sofala vai passar 
a disponibilizar os medicamen-
tos anti-retrovirais em algu-
mas farmácias privadas, que 
funcionam durante 24 horas. 
“A medida surge para facilitar 
às pessoas vivendo com HIV 
e SIDA que não conseguem ir 
levantar medicamentos nas 
unidades sanitárias”, concluiu 
a fonte.
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APRENDA COMO EVITAR DOENÇAS

Está em curso, em todo o país, 
a administração com a dose 

de reforço de vacinas contra a 
COVID-19, a todas as pessoas 

com idade igual ou superior 
a 18 anos, que tenham sido 

vacinadas há mais de 6 meses.

A dose de reforço ajuda a 
restaurar a nossa imunidade 

e a protecção contra a 
COVID-19.

Se já passam seis meses 
desde que apanhou a 2ª 

dose, no caso de vacinas de 
dose dupla ou se já tiver sido 

vacinado há mais de seis 
meses, com a vacina de dose 
única, então, não perca mais 

tempo!

Dirija-se hoje mesmo ao 
Posto de Vacinação mais 

próximo, para reforçar a sua 
imunidade e protecção contra 

esta doença.

Lembre-se de levar consigo o 
Cartão de Vacinação.

Os postos de vacinação 
estão abertos de 2ª a 6ª feira, 

das 08h00 às 15h30, e aos 
sábados e domingos, das 

08h00 às 13h00.

Para mais informações a respeito 
do processo de vacinação contra a 
COVID-19, contacte, sem custos.

(82149/84146/1490)
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REPORTAGEM ESPECIAL

Homoíne massifica actividade agro-industrial

As autoridades governamentais 
no distrito de Homoíne, na província 
de Inhambane, estão a dinamizar as 
actividades de produção pecuária 
e de processamento de diversos 
produtos, através de pequenos 
projectos que envolvem unidades 
industriais de geração de renda e 
emprego para adolescentes e jovens.

Na sua maioria, os projectos 
empregam jovens e adolescentes de 
16 a 35 anos de idade que trabalham 
em moinhos, poedeiras e capoeiras 
de criação de frango de corte. Segun-
do o director do Serviço Distrital de 
Actividades Económicas (SDAE) em 
Homoíne, António Sabão, o distrito 
tem, actualmente, um grupo de 67 
criadores de frango. “Há anos, tínha-
mos 60 criadores, mas agora temos 
67. Este grupo está organizado em 
associação de avicultores que produ-
zem frango de corte, vendido dentro 
e fora do distrito’’, disse a fonte.

Com uma produção média men-
sal que varia entre 500 e 600 fran-
gos, o distrito de Homoíne tem uma 
capacidade instalada para produzir 
pelo menos dois mil bicos de frango 
de corte mensalmente.

“São 67 criadores e cada um 
tem capacidade de 600 a mil. Temos 
também criadores que são capazes 
de criar até dois mil pintos, mas não 
estão a aproveitar isso, porque eles 
fazem uma gestão em função do 
mercado. Os nossos avicultores au-
mentam a produção especialmente 
antes das festividades porque sabem 
que, em momentos como aqueles, a 
procura por frango é maior”, contou 
António Sabão.

De acordo com o director do 
SDAE em Homoíne, há uma timidez 
na produção de frango em larga 
escala, justificada pela falta de in-
vestidores que comprem o frango 
em grandes quantidades ou insta-
lem um matadouro específico para 
processamento do frango e seus 
derivados. “Se existisse uma unidade 
de processamento de frango, ou seja, 

Texto: Bernardo Litingo
Fotos: Hélio Munguambe

de abate e conservação em massa, 
acreditamos  que teríamos a capa-
cidade de produção triplicaria”, disse 
Sabão.   Uma nota indica que Homoíne 
tem pelo menos nove mil criadores de 
animais, seis mil dos quais se dedicam 
à criação de gado bovino.

Empresa familiar quer produzir 
dois mil frangos por lote

A pequena empresa familiar 
PAMEL AGRO-NEGÓCIOS, que opera 
no bairro Malonguele desde 2019, 
colocou-se recentemente no desafio 
de criar, no mínimo, dois mil e 500 
frangos de corte por lote.

Na primeira fase de implementa-
ção do projecto, a empresa investiu 
dois milhões e 200 meticais, usados 
na implantação das infra-estruturas 
de criação de frango, nomeada-
mente, cinco capoeiras, compra de 
bebedouros e comedouros, ração, 
vitaminas e vacinas.

“Temos cinco jovens trabalha-
dores permanentes e alguns traba-
lhadores sazonais. Com esta equipa, 
havemos de conseguir implementar 
o nosso plano de aumentar a produ-
ção. Para nós, produzir 800 frangos 
significa estarmos a gatinhar. Temos 
sonhos maiores”, desafiou-se Emília 
Macule, gestora da empresa.

A PAMEL vai, nos próximos tem-
pos, atacar o mercado de produção 
de ovos. “Temos cinco capoeiras. 
Numa, queremos pôr poedeiras. 
Aliás, a capoeira já está pronta. Só 
estamos à espera das poedeiras 
chagarem”, contou a fonte, acrescen-
tando que, para o efeito, deverão ser 
adquiridos uma máquina de choque 
e um camião frigorífico, assim como 
será necessária a conclusão da cons-
trução da casa de abate já iniciada 
pela empresa.    

A garantia da saúde dos pintos é 
um dos desafios da PAMEL, mas que 
vai se encarando com o passar do 
tempo. “Não tínhamos experiência, 
mas fomos ganhando à medida que 
começamos a criar. Cada dia é para 
nós um aprendizado. A mortalidade 
é um dos nossos desafios. Há lotes 
que vêm com pintos meio fracos e, 
para estes, precisados de redobrar os 

cuidados, por exemplo, na tempera-
tura”, contou a fonte, acrescentando 
que são ainda desafios da empresa 
a aquisição de vacinas, vitaminas 
e ração, porque estas só podem 
ser adquiridos fora do distrito de 
Homoíne, o que envolve custos de 
deslocamento.

SDAE sugere investimento na 
produção de ovos

As autoridades do distrito de 
Homoíne estão a incentivar as comu-
nidades locais a investirem na criação 
de poedeiras para a produção de 
ovos, como alternativa de emprego 
para geração de renda.

Segundo o director do SDAE de 
Homoíne, António Sabão, todos os 
avicultores podem atacar o ramo de 
produção de ovos. “Este negócio dá 
certo. Temos hoje seis operadores e 
uma média mensal de três mil dúzias 
de ovos produzidos localmente e 
somos capazes de conseguir muito 
mais”, disse António Sabão confir-
mando que os poucos produtores 
de ovos em Homoíne não estão a 
conseguir responder à demanda do 
mercado.

Enquanto não surgem mais 
produtores de ovo, há os que se 
destacam neste ramo. No bairro 
Zucuane, na vila sede de Homoíne, 
encontramos Arlindo Nhavotso, 
avicultor que investiu inicialmente 
140 mil meticais para atacar o ramo 
de ovos. “Trabalho aqui há três meses. 
Dividi a minha capoeira em quatro 
partes. Tenho 164 galinhas e, por 
dia, consigo produzir 155 ovos. Os 
compradores até fazem fila e outros 
preferem pagar adiantado”, contou o 
avicultor, acrescentando que está a 
estudar alternativas para aumentar 
as quantidades de ovo que vem 
produzindo.

Arlindo Nhavotso vende 30 ovos 
a um preço de 260. “Mesmo assim 
tenho tido aderência e nem sobra 
sequer um ovo. Não consigo satis-
fazer a todos. Enquanto isso, vou 
adaptando-me a novas situações e 
desafios”, concluiu o avicultor.

Criação de coelhos e garantia da 
proteína animal

O SDAE de Homoíne olha para 
a criação de coelhos como um dos 
ramos que precisam de investimento.

“Incentivamos os criadores a 
olharem para outras espécies ani-
mais, tais como o coelho. O nosso 
distrito está a registar um avanço 
significativo na cunicultura. Em ter-
mos de efectivos, Homoíne possui 
um universo de mil e 200 coelhos 
para um não especificados de cria-
dores, uma vez que a maior parte de 
criadores o fazem em menor escala e 
também são potenciais criadores de 
outras espécies”, justificou António 
Sabão.

Lustiano dos Santos é um dos 
poucos criadores de coelho na 
vila-sede do distrito de Homoíne. 
“Comecei a produzir do nada. Iniciei 
com quatro gaiolas e agora tenho 22 

e 102 coelhos”
Para aumentar a sua produção, o 

entrevistado desenhou um projecto 
que precisaria de um investimento 
inicial avaliado em 300 mil meticais.  
“Quero aumentar a minha produção, 
mas para isso preciso de dinheiro 
para construir pelo menos 60 gaiolas 
melhoradas. Destas gaiolas, 50 vão 
servir para pôr fêmeas e 10 para os 
machos. Com isso, a minha média 
de produção mensal seria de 200 
coelhos, contando com alimentação 
adequada”, contou o criador. 

Segundo Lustiano dos Santos, 
o SDAE de Homoíne está a ajudar 
os produtores de coelho, fornecendo 
medicamentos necessários para a 
garantia da saúde dos animais. “Com 
ajuda do Governo, hoje os coelhi-
nhos não morrem. Primeiro aplico o 
desparasitante e, três dias depois, 
dou antibiótico e a própria vitamina. 
Estas são as três coisas necessárias 
no princípio. Depois disso, compro 
outros medicamentos, tais como 
os de combate à sarna”, explicou 
Lustiano dos Santos.

A alimentação dos coelhos é um 
dos desafios do criador. “Para ter 
uma produtividade eficaz, é neces-

sária uma alimentação adequada. 
Neste momento, eu só estou a usar 
alimentação precária, como ervas 
e farelo. Seria bom que tivéssemos 
aqui no distrito investidores da área 
de produção de ração para coelhos”, 
sugeriu o criador.

Moageiras  dinamizam economia 
de Homoíne

Um conjunto de pequenas em-
presas moageiras estão a dinamizar 
a economia do  distrito de Homoíne. 
Para além de criarem oportunida-
des de emprego para jovens, as 
moageiras processam ração para os 
criadores de ovo e frango de corte.

Dados do director do SDAE em 
Homoíne, António Sabão, indicam 
que, só no primeiro trimestre do ano 
em curso, as moageiras empregaram 
20 novos trabalhadores, que tam-
bém se dedicam ao processamento 
de vários produtos agrícolas das 
comunidades locais. “O distrito de 
Homoíne conta com 41 unidades 
industriais, das quais oito moageiras 
que vêm transformando milho em fa-
rinha, principalmente nas localidades 
de Manhica, Pembe, Inhamussua e 

Chinjinguir. As unidades industriais, 
na sua maioria, empregam população 
jovem”, disse o director.

Segundo António Sabão, as 
máquinas chegam a processar, por 
mês, uma média de 35 toneladas 
de milho que sai da produção local. 
“É uma actividade que, para além 
de gerar renda para os empreende-
dores dessa área, facilita o serviço 
de agro-processamento para as 
comunidades locais, reduzindo o 
esforço que as comunidades vinham 
exercendo pelos outros métodos da 
transformação do milho em farinha”, 
reforçou Sabão.

Armando Savane, jovem de 27 
anos de idade,  trabalha no moinho 
“Humulane va Mamane” desde  Abril 
de 2021. O jovem conta que, durante 
a época de produção de milho, a 
empresa consegue gerar uma renda 
de 40 a 50 mil meticais mensais, 
mas, em períodos de crise de milho, 
obtém-se entre 16 e 20 mil meticais 
por mês. “Uma parte deste valor 
usamos para a compra de energia, 
que é cara. Outro constrangimento 
é quando a máquina de moer avaria. 
Nessas situações, gastamos, no 
mínimo, quatro mil meticais para 

fazer as devidas reparações”, disse 
Armando Savane.

Outro trabalhador da área da 
indústria de processamento é Artur 
Pechisso. No bairro de Maganda, na 
vila-sede de Homoíne, Artur Alberto 
dedica-se ao descasque de arroz e à 
transformação de milho em farinha, 
assim como de mandioca em tapioca.

“Porque já temos energia eléc-
trica aqui no bairro, consigo moer 
pelo menos sete latas por dia. Por 
causa do aumento da concorrência, 
estamos a ter complicações na 
contabilidade. Antes, conseguíamos 
ganhar 30 mil meticais mensais, 
mas agora mesmo dez mil é difícil”, 
lamentou Artur Pechisso.

Cesar Marame é membro da So-
ciedade Agronegócio CATIMAR, que 
gere um dos moinhos instalados no 
bairro Zucuane. A empresa resultou 
de um estudo, feito em 2021, que 
concluiu que Homoíne é um distrito 
com condições agro-ecológicas fa-
voráveis para a produção da matéria-
-prima para o processamento. “Por 
ser banhado pelo rio Nhanombe, o 
distrito proporciona condições sufi-
cientes para, por exemplo, a produção 
de milho em grande escala. Com um 
investimento inicial de 500 mil meti-
cais, a CATIMAR começou a funcionar 
em 2021, trazendo soluções para as 
comunidades locais” – disse Marame 
acrescentando – “Quando fizemos 
o estudo, prevíamos uma média de 
processar 20 latas por dia, porém, 
neste momento, andamos à volta 
de oito a 10 latas. Estamos a 50 por-
cento do que esperávamos quando 
fizemos o plano inicial”.

Uma lata de milho processada em 
Homoíne custa actualmente entre 
80 e 130 meticais. “Porque há muitos 
moinhos, os camponeses locais têm 
a possibilidade de escolher. Com 
certeza, a proliferação de empresas 
como estas está a trazer benefícios 
para as comunidades, igualmente 
porque vêm aumentando as opor-
tunidades de emprego para jovens”, 
contou salientou Cesar Marame.

Vânia Chume vive no bairro Ma-
ganda e tem o moinho local como 
referência para o processamento 
dos seus produtos agrícolas. “No 
passado, percorremos longas dis-
tâncias para moer milho e arroz e em 
moinhos manuais. Era complicado 
porque ficávamos com farinha mal 
moída. Já podemos colher e não 
andar muito para moer a quantida-
de que desejarmos”, narrou Vânia 
Chume.

Governo recomenda “organização” 
para contornar elevado custo de 

energia

As máquinas e moinhos são 
conhecidos pelo alto consumo de 
energia eléctrica. Os criadores de 
frango e produtores de avos, bem 
como das pequenas unidades de 
processamento de produtos agrí-
colas em Homoíne olham para o 
Governo como entidade que pode 
interceder para a redução de tarifas 
de energia. Entretanto, o SDAE conta 

que as taxas de energia dependem 
do fornecedor nacional.

“O custo de energia não depende 
muito do Governo distrital. O nosso 
papel é apelar para que os produtores 
encontrem alternativas para contor-
nar a situação. Enquanto for possível, 
os produtores do sector familiar, por 
exemplo, podem usar outras fontes 
de energia” – disse António Sabão 
acrescendo – “Para os gestores 
das pequenas indústrias, aconse-
lhamos que trabalhem para crescer 
como unidades de produção, tendo 
uma infra-estrutura e contabilidade 
organizadas. Aliás, há no sector 
agrário, uma legislação que permite 
que os produtores beneficiem da 
taxa da redução de energia quando 
é para produção agrícola, portanto, 
é preciso que seja uma empresa 
estruturada com uma contabilidade 
certa’’, realçou o entrevistado.

A ideia é também sustentada 
pelo administrador do distrito de 
Homoíne, Azaria Sengo, segundo 
o qual os empreendedores devem 
esforçar-se para aumentar a sua 
produção. “O assunto das taxas de 
energia não depende do governo 
do distrito. As tarifas foram esti-
puladas no nível central. Quanto 
mais produzirem e venderem, mais 
fácil será enfrentar as tarifas”, disse 
Azaria Sengo.

Homoíne falha meta de 
electrificação rural

No âmbito da iniciativa presiden-
cial “Energia para todos”, o distrito de 
Homoíne tinha planificado, em 2021, 
oitocentas novas ligações de energia 
eléctrica para a localidade de Golo 
e bairros 18 de Julho e Zucuane na 
vila-sede. Entretanto, a realização 
foi de 450 ligações.

Segundo o administrador de Ho-
moíne, Azaria Sengo, a falha na meta 
foi ocasionada pela indisponibilidade 
de material eléctrico. “A empresa 
contratada para realização deste 
trabalho não conseguiu em tempo útil 
fazer o aprovisionamento do material 
para o efeito da expansão da corrente 
eléctrica”, justificou o administrador 
Azaria Sengo.

Para 2022, conforme Azaria 
Sengo, o distrito planificou uma 
meta de 900 novas ligações e, até o 
fim do primeiro trimestre do ano em 
curso, o plano já havia sido cumprido 
em 18 porcento. “Pensamos que, 
até Dezembro, vamos conseguir 
atingir a meta. Importa informar 
que há um trabalho que está sendo 
realizado de expansão de energia 
para o posto administrativo de 
Pembe, o único posto sem energia. 
Já foi feito o trabalho de limpeza nas 
comunidades onde serão implan-
tados os postes que vão suportar 
a linha. Brevemente, teremos todos 
os nossos postos administrativos 
electrificados, cumprindo assim o 
plasmado no Programa Quinquenal 
do Governo 2020-2024”, avançou 
Azaria Sengo.

Para a fonte, a expansão de 
energia eléctrica, tanto para Pembe, 

assim como para outras zonas de 
Homoíne, vai impulsionar o desen-
volvimento no distrito, uma vez que 
há muitos projectos de jovens que 
precisam de energia. “Estamos a 
falar de projectos como processa-
mento de castanha-de-caju. Com 
energia, pode ser possível instalar 
fabriquetas de processamento de 
castanha”, salientou o administrador.      

Segurança alimentar garantida em 
Homoíne

Com terras aráveis para prática de 
agricultura e pastorícia, o distrito de 
Homoíne já foi celeiro da província de 
Inhambane. O milho, o arroz, amen-
doim, feijão-nhemba, mandioca são 
produtos que, na maioria, garantem a 
segurança alimentar e nutricional da 
população das comunidades rurais.

As precipitações que têm vindo 
a cair desde Março do presente ano 
proporcionaram umidade suficiente 
para desenvolvimento e crescimento 
das culturas agrícolas e, de acordo 
com o SDAE de Homoíne, a perspec-
tiva na presente campanha agrária 
2021/2022, é de lavrar e semear 
cerca de 43 mil hectares, garantin-
do assim a segurança alimentar da 
população. “Na primeira época, o 
nosso plano era de 28 mil hectares 
e, dessa área, lavramos e semeamos 
cerca de 27 mil, tendo colhido 119 mil 
toneladas de produtos diversos, o 
que significa uma realização em 57 
porcento. Destacaram-se culturas 
como milho, mandioca e feijões”, 
informou António Sabão.

Ainda segundo o director do 
SDAE, para a segunda época agrária, 
Homoíne palificou trabalhar 15 mil 
hectares e a perspectiva é de colher 
150 mil toneladas de produtos diver-
sos, com destaque para hortícolas, 
milho, amendoim e batata-doce.

Para impulsionar a produção 
agrícola, o SDAE de Homoíne está 
a esforçar-se na disponibilidade de 
sementes e aumento de técnicos de 
extensão agrária. Graças ao progra-
ma SUSTENTA, o número de técnicos 

subiu de 17 para 30. “Distribuímos 25 
toneladas de semente diversa em to-
das as localidades, algo que constitui 
como grande investimento. Para dar 
sequência a essa distribuição, os ex-
tensionistas estabeleceram campos 
de demonstração de técnicas de pro-
dução. Temos hoje 112 unidades de 
demonstração” – explicou António 
Sabão, acrescentando – “Do nível 
central, o distrito recebeu semente 
para o efeito de multiplicação, a 
destacar a estaca de mandioqueira 
e, felizmente, este ano não tivemos 
perdas assinaláveis como tem 
vindo a acontecer. A nossa bacia 
de Nhanombe comportou-se bem 
em termos de afluência das águas 
do rio nas machambas e as preci-
pitações também foram regulares, 
diferentemente do ano que tivemos 
um período de muita seca”.

À semelhança da primeira época 
agrícola, no início da segunda época, 
o SDAE distribuiu 200 quilogramas 
de sementes diversas, em parceria 
com CARE, para além da disponibi-
lização da semente de hortícola, em 
parceria com a Direcção Provincial de 
Agricultura e Pesca em Inhambane.

Na presente campanha agrícola, 
Homoíne está a trabalhar com cerca 
de 24 mil famílias economicamente 
activas e nove mil criadores de dife-
rentes animais, dos quais seis mil são 
criadores do gado bovino, assistidos 
por 30 técnicos de extensão rural.

Quanto ao efectivo bovino, o 
distrito de Homoíne conta com 29 
mil cabeças, segundo a actualização 
realizada no arrolamento de 2021, 
sendo que decorre o arrolamento 
referente ao presente ano. “A nossa 
perspectiva é de ver este número a 
crescer. As condições para o maneio 
sanitário e produtivo existem e o 
efectivo está a aumentar a cada ano 
que passa, graças às condições do 
pasto, também à assistência que os 
técnicos do SDAE fazem”, concluiu 
o director.

Uma média de 35 toneladas de milho provêm da produção local Azaria Sengo, administrador do distrito de Homoíne.

António Sabão, director do SDAE em Homoíne. Armando Savane, operador de moinho na organização “Humulane va Mamane”. 
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CULTURA

Texto: Hortência Nhanombe
Fotos: Guilherme Chaúque 

PROCULTURA lança projeto 
“Resistência e Afirmação Cultural” 

Em Maputo

A iniciativa Promoção 
do Emprego nas Activida-
des Geradoras de Rendi-
mento  no Sector Cultural 
dos PALOP e Timor Leste 
(PROCULTURA) lançou em 
Julho do ano em curso, na 
cidade de Maputo,  o projeto 
“Resistência e afirmação 
cultural”.

Paola Prendini, uma das 
fundadoras do projecto, 
conta que a iniciativa  visa, 
sob direção de mulheres 
jovens, investigar e recriar 
as manifestações artísticas 
de dança, música e teatro 
que ocorreram durante o 
processo de libertação co-
lonial nos países de língua 
portuguesa.

“O nosso público-alvo 
serão as jovens mulhe-
res dos países de língua 
portuguesa no mundo e 
os profissionais das artes, 
bem como demais pessoas 
interessadas nas lutas anti-
-coloniais e anti-fascistas”, 
realçou Prendini.

Prendini acrescentou 
que far-se-á a investigação 
em cada um dos países que 
compõem o projeto a fim 
de mapear e aprofundar 

Sol de Carvalho, coordenador do projeto

Paola Prendini, membro fundadora do projecto.

António  Moura, embaixador de Portugal em Moçambique .Eldevina Materula, ministra da cultura e turismo  

conhecimentos acerca de 
uma manifestação cultural 
performativa, seja na dan-
ça, na música e no teatro. 
A recriação será feita em 
cruzamentos criativos de 
forma que uma manifesta-
ção cultural de um país seja 
recriada por um outro.

Segundo o coordenador 
do projeto, Sol de Carvalho, 
o intercâmbio cultural, numa 
primeira fase,  fará escolhas 
das manifestações mais 
expressivas. No caso de 
Moçambique, sendo por  
exemplo a marrabenta  e o 

mapico.  “Vamos resgatar 
as manifestações escon-
didas, mas que são muito 
importantes’’, antecipou o 
coordenador.

O embaixador de Por-
tugal, António  Moura, que 
participou do lançamento 
do projecto, recomenda 
que, para além do trabalho 
de recriação e inventa-
riação, deve-se pensar 
na escola como uma das 
finalidades do projecto. “É 
na escola que as crianças e 
os adolescentes começam 
a aprender a história e a ter 
sensibilidade para a arte, 
por isso  o meu desejo é 
que devemos pegar naquilo 
que foi a história e explicar 
às gerações futuras que as 
coisas boas são para serem 
repetidas muitas vezes e as 
más nunca”,  disse Moura.

A Ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula, 
refere que o projecto servirá 
de bases para a transmis-
são de conhecimentos para 
as futuras gerações assim 
como para a valorização da 
identidade cultural moçam-
bicana que se vem perden-
do com a globalização.  “Não 

podemos deixar que este 
seja mais um projecto que 
venha e passe. Vamos hon-

rar e dar resultados claros 
para as próximas gerações”, 
incentivou a ministra.
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Texto: Nelito Fulucane

Texto: Tomás Gimo

“Paralegais” querem travar
uniões prematuras em Tete

Organização financia reintegração 
da rapariga no ensino

A Associação de Mulheres 
Paralegais de Tete vai intro-
duzir, este ano, um projecto 
de capacitação de mulheres, 
em matéria de prevenção de 
uniões prematuras, violência 
doméstica e abordo seguro.

A introdução do Programa, 
orçado em mais de dois mi-
lhões meticais, foi anunciado 
na Oitava Sessão Ordinária 
do Conselho dos Serviços de 
Representação do Estado em 
Tete.

Financiado pela União Eu-
ropeia, o novo projecto vai 
contribuir para o enriqueci-
mento da participação activa 
da sociedade civil na promoção 
da igualdade de género e em-
poderamento das mulheres e 
raparigas.

A coordenadora da As-
sociação, Maria Cussaia, fez 
saber durante o evento que 

serão abrangidos os distritos 
de Moatize, Chiúta, Cahora 
Bassa, Changara, Marara e a 
Cidade de Tete. “Numa primeira 
fase, vamos trabalhar com 200 
mulheres em Moatize e Tete”, 
disse Maria Cussaia. 

Fundada em 2012, a Asso-
ciação de Mulheres Paralegais 
de Tete é uma organização sem 
fins lucrativos.

Mais jovens ganham 
emprego em Tete

Durante a Sessão Ordinária, 
foram partilhados dados sobre 
o acesso ao emprego em Tete. 
Segundo o representante do 
Instituto Nacional de Emprego, 
Benilde de Sousa, o último pla-
no de ingresso ao mercado de 
emprego estava estimado em 

seis mil e 635 novos ingressos, 
mas o Governo conseguiu 
empregar sete mil e 19 jovens, 
o que corresponde a uma reali-
zação de mais de 100 porcento. 

“Na linha de estágio pré-
-profissional, planificámos 
mil e 470 vagas, através das 
quais 108 jovens ganharam 
emprego, o que equivale a uma 
realização de sete porcento. 

A Voluntary Service Over-
seas (VSO), uma organização 
não-governamental interna-
cional, está a implementar, nas 
províncias de Manica e Sofala, 
um projecto denominado EA-
GLE, com vista a reintegrar 
raparigas que se encontram 
fora do Sistema Nacional de 
Ensino.

De acordo com o diretor-
-geral da VSO em Moçambi-
que, Osvaldo Neto, a iniciativa, 
financiada pelo governo do 
Canadá, visa apoiar raparigas 
das duas províncias a saberem 
ler, escrever, fazer cálculos e 
a ter habilidades para a vida, 
sendo que na primeira fase, o 
projecto beneficiará cerca de 
três mil jovens do sexo femi-
nino, sendo metade para cada 
província. 

“A iniciativa contemplará 

raparigas de idades de 15 a 
19 anos que, por razões de 
vulnerabilidade, com destaque 
para o abandono dos estudos, 
doenças crónicas, uniões pre-
maturas, entre outros factores, 
poderão beneficiar-se do pro-
jecto”, descreveu Neto.

O director-geral da VSO 
informou que, do levanta-
mento feito pela organização 
no período de Março e Abril do 
presente ano, constatou-se 
que 60 porcento das raparigas 
não possuem documentação 
de identificação. Por isso, a 
instituição, em parceria com o 
Governo, vai realizar uma cam-
panha de direito à cidadania.

O coordenador de Tecno-
logias de Informação e Comu-
nicação da VSO, Mona Coha-
neque, disse que o processo 
de alfabetização das raparigas 
que, por vários motivos estão 
fora da escola, decorre com 
recurso a plataformas digitais, 

com conteúdos desenhados 
especificamente para as co-
munidades abrangidas, sendo 
estes de fácil compreensão.

Segundo o coordenador da 
VSO em Manica, Rui Maquene, 
o projecto EAGLE abrange os 
distritos de Manica, Macate 

e Sussundenga. Este último 
acolheu a cerimónia de lança-
mento oficial da iniciativa, onde 
50 raparigas receberam, cada 
uma, um quite de equipamento 
informático para a alfabetiza-
ção digital.

Ana Tomás, de 16 anos de 

idade, portadora de deficiência, 
é uma das beneficiárias do pro-
jecto EAGLE. “Estou satisfeita 
por frequentar pela primeira 
vez a escola.  Acredito que vou 
adquirir conhecimentos para 
enfrentar os desafios da vida”, 
disse a beneficiária. 

Adicionalmente, distribuímos 
32 kits de auto-emprego, o que 
corresponde a 114 porcento do 
que havíamos programado”, 
anunciou Benilde de Sousa.

Ainda durante a Oitava Ses-
são Ordinária do Conselho dos 
Serviços de Representação 
do Estado, foi anunciado que 
a Empresa de Água, um pro-
jecto de apoio às comunidades 
na manutenção de furos de 
água, vai construir mais furos 
e recuperar os avariados em 
diferentes distritos da província 
de Tete.

Entre outros assuntos, a Oi-
tava Sessão apreciou a acta da 
matriz da Sétima Sessão Ordi-
nária da Instituição, o ponto de 
situação das obras do projecto 
Wasis-II, o ponto de situação 
de Infra-estruturas Pecuárias 
e Sanidade Animal na província, 
o funcionamento do Instituto 
de Ciências de Saúde de Tete e 
os desafios da acção Inspectiva 
no combate à COVID-19. 
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AGRO-PECUÁRIA

A província de Cabo Delga-
do projectou, para a presente 
campanha, vacinar 10 mil e 510 
bovinos contra carbúnculos, o 
que vai garantir sanidade ani-
mal a uma parte considerável 
dos animais na província.

A informação foi tornada 
pública pelo chefe do Gabi-
nete do Governador, Álvaro 
Gonçalves. 

O carbúnculo é uma bacté-
ria que produz esporos que vi-
vem anos no solo e os animais 
que comem em pastos ficam 
infectados quando entram 
em contato ou consomem os 
esporos. Por isso, há necessi-
dade de vacinar o gado bovino 
para que não seja afectado pelo 
carbúnculo.

Segundo Álvaro Júnior, 

Cabo Delgado 
planifica mais de 
dez mil bovinos 

Vacina contra carbúnculo

Texto: Cristina da Graça

Texto: Dias Pascoal 

Macossa projecta mais de 60 mil 
toneladas de gergelim até Dezembro

Autoridades promovem exploração 
sustentável do coqueiro

O distrito de Macossa, na 
província de Manica, prevê 
produzir, até Dezembro do 
ano em curso, pelo menos 
69 mil toneladas de gergelim, 
numa área de três mil e 208 
hectares plantados, o que vai 
representar um crescimento 
comparativamente ao ano 
passado. 

A estimativa foi feita pelo 
director dos Serviços Distritais 
de Actividades Económicas 
(SDAE) de Macossa, Caixa Ma-
teus. “Comparativamente aos 

anos transactos, a produção 
de gergelim no nosso distrito 
poderá superar as expecta-
tivas, devido à adopção de 
novas tecnologias agrícolas”, 
informou o director segundo o 
qual a cultura de gergelim é de 
extrema importância e actual-
mente tem vindo a ocupar um 
lugar de destaque no distrito 
de Macossa.

Notas indicam que o gover-
no distrital está a levar a cabo 
um conjunto de acções para 
aumentar cada vez mais a pro-
dução da cultura e impulsionar 
a renda familiar e melhoria de 
vida da população local.

As autoridades gover-
namentais da província de 
Inhambane estão a buscar 
estratégias para garantir o 
uso e exploração sustentá-
vel da indústria do coqueiro, 
iniciativa que visa controlar o 
transporte da madeira e o aba-
te desregrado desta cultura de 
rendimento.

Segundo a directora pro-
vincial da Indústria e Comér-
cio em Inhambane, Benilde 
Macuamule, o coqueiro é uma 
das culturas de bandeira a nível 

daquela região do país, por isso, 
há necessidade de valorizá-lo. 
“Com o coqueiro, obtém-se 
copra, sura, óleo, sabão e mui-
tos outros derivados, incluindo 
a madeira, usada no fabrico 
de mobiliário e na construção 
de habitações”, justificou a 
directora.

Inhambane tem nove uni-
dades industriais de proces-
samento da fibra e casca de 
coco, assim como de produção 
de óleo virgem. As unidades 
produzem uma média anual 
de 33 mil toneladas de vários 
derivados.

Para o governador da pro-

víncia de Inhambane, Daniel 
Chapo, a palmeira não contribui 
somente para a indústria, mas 
também ajuda na segurança 
alimentar e renda familiar. 
“Por isso, as comunidades 
devem ser mobilizadas para a 
reposição e combate às pragas 
do coqueiro” - disse a fonte 
acrescentando - “A comerciali-
zação de derivados de coqueiro 
contribui grandemente para 
que a nossa província seja refe-
rência em termos de indústria 
no processamento de coco, o 
que traz ganhos económicos 
para o País e para província”, 
esclareceu a fonte.

Cabo Delgado é uma província 
com condições agro-ecológi-
cas favoráveis ao desenvolvi-
mento da actividade pecuária. 
Hoje, por exemplo, a província 
conta com 10 mil e 641 cabeças 
de gado bovino e mais de três 
milhões de aves, mas um dos 
problemas que ameaçam o 
desenvolvimento da pecuária 
na província são as doenças 
que afligem os animais. 

“São ainda desafios o ma-
neio animal, aliado ao cres-
cimento do intercâmbio co-
mercial pecuário provincial 
e nacional e as mudanças 
climáticas que concorrem para 
ocorrência de doenças em ani-
mais”, informou Álvaro Júnior.
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Texto: Francisco Canama 

Texto: Zito Tarieque 

Centro de Catondo já tem 
Casa Mãe-Espera 

Saúde em Niassa defende 
permanência da “Malaria Consortium” 

A Unidade Sanitária de 
Catondo, posto administrativo 
de Dómuè, distrito de Angónia, 
província de Tete, conta com 
uma casa Mãe-Espera desde 
Março do ano em curso, uma 
infra-estrutura do tipo dois 
que vai albergar 60 pessoas, 
das quais 30 mães grávidas e 
igual número de acompanhan-
tes, construída com o apoio da 
comunidade local. 

Segundo Davide Jonas 
Velho Raposa, enfermeiro-
-geral e responsável do centro 
de saúde, considerou que o 
empreendimento entregue 
à população de Catondo vai 

No distrito de Angónia 

dinamizar o atendimento das 
urgências que se encontrava 
condicionado pelas condições 
da infraestrutura que abrigava 
os utentes. 

“Esta Casa Mãe Espera 
deixa mais à vontade as partu-
rientes e seus acompanhantes 
porque terão um espaço apro-
priado para a sua acomodação, 

não só, como também vai fazer 
com que muitas pessoas pos-
sam abandonar os partos do-
miciliários e passar a receber os 
cuidados do hospital”, explicou 
Raposa, tendo acrescentado 
que a entrada em funciona-
mento do edifício coloca fim ao 
compartilhamento da sala de 
tratamento entre os pacientes 
e seus acompanhantes.

De acordo com o adminis-
trador de Angónia, Raimundo 
Brumo, o distrito passa a con-
tar com 12 centros de saúde 
contendo casa mãe espera, 
de um total de 15 unidades 
sanitárias, e assegurou que o 
governo distrital vai construir 
mais uma casa mãe espera no 
Centro de Saúde de Chia, na 

O sector da saúde, na 
província do Niassa, quer ver 
alargada para mais anos a 
parceria entre a instituição e 
a organização inglesa “Malaria 
Consortium”, vocacionada na 
recolha e harmonização de 
dados para o fortalecimento 
da vigilância nas comunidades, 
contribuindo para o combate 
contra a malária, doença cau-
sada pela picada dos mosqui-
tos anófeles

Segundo os  administrado-

res  José Achida, João Manguinji 
e Braimo Mahie, dos distritos 
de Mecanhelas, Cuamba e 
Mandimba, respectivamente, 
os profissionais da saúde 
afectos nas unidades sanitá-
rias abrangidas pelo programa, 
mostraram-se animados pela 
forma como a recolha de dados 
sobre o paludismo melhorou.

“Antes da intervenção da 
Malaria Consortium, para fazer 
o registo de dados, os técnicos 
da saúde recorriam a quaisquer 
cadernos. A modalidade de 
recolha dos mesmos dados 
era inadequada, de maneiras 

que não correspondia com a 
realidade vivida na base, o que 
contribuia para fracassos na 
tomada de decisão por parte 
do Governo, como é o caso de 
construção de unidades sani-

tárias ou alocação de fármacos 
em regiões com maior índice 
da malária”, informou Achida, 
administrador de Mecanhelas.           

O coordenador da Malaria 
Consortium em Niassa, Sérgio 

Mala, está satisfeito por ter no-
tado que há um legado que fica 
nas unidades sanitárias onde 
trabalham os diferentes profis-
sionais de saúde capacitados 
pelo Programa. “Pudemos 
testemunhar uma melhoria 
significativa da qualidade de 
dados que foi resultado do 
empenho de todos os actores 
envolvidos neste processo, 
não só em termos de trabalho 
no campo, como também nas 
reuniões de discussão de da-
dos, supervisões e avaliações 
de qualidade de mesmos da-
dos’’, anotou Mala.

localidade de Chifumbe, onde 
a população já comparticipou 
com o fabrico de tijolos. 

“O governo alocou uma 
ambulância zero quilómetros 
ao distrito de Angónia para 
facilitar a evacuação dos pa-
cientes dos Centros de saúde 
para o hospital rural de Ulónguè, 
ou para a capital provincial, em 
caso de necessidades’’, revelou 
Brumo, tendo acrescentado 
que o distrito recebeu, igual-
mente, 76 bicicletas para igual 
número de Agentes Polivalen-
tes Elementares (APE’s) exis-
tentes em Angónia para sua 
locomoção na promoção dos 
serviços da saúde nas comu-
nidades onde estão inseridos.
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Governo anuncia necessidade 
de 400 milhões de meticais

ICS promove limpeza 
da praia de Macaneta

quilómetros, a estrada encon-
tra-se em estado avançado de 
degradação.

 Falando a jornalistas, o di-
rector nacional da Administra-
ção Nacional Estradas (ANE), 
Américo Dimande, explicou 
que, em princípio, têm sido fei-
tas manutenções periódicas 
de modo a garantir a transi-
tabilidade na via, enquanto 
se aguarda pela aprovação do 
orçamento visando a reabili-

tação de raiz no referido troço.
O Governo entende que a 

via precisa de uma reabilitação 
de raiz. Para o efeito, segundo 
avançou o director nacional da 
ANE, serão necessários cerca 
de 400 milhões de meticais e 
as obras poderão arrancar no 
quinquénio em curso, caso 
o dinheiro esteja atempada-
mente disponível.

O distrito do Lago possui 
uma rede viária constituída 

As autoridades governa-
mentais avaliaram recente-
mente as condições de tran-
sitabilidade do troço entre a 
sede do posto administrativo 
de Maniamba e o município 
de Metangula, na província 
do Niassa, tendo concluído 
que a via necessita de uma 
reabilitação de raiz, estimada 
em 400 milhões de meticais.

Com uma extensão de 30 

Para reabilitação do troço Maniamba-Metangula

por 21 estradas com uma ex-
tensão de 593 quilómetros, 
dos quais 272 transitáveis, 307 
razoavelmente transitáveis 
e 14 quilómetros quase que 
intransitáveis, localizadas na 
zona entre Ucungo e Timba.

Uma nota indica que, a 24 
de Maio do ano em curso, foi 
reposto o trânsito na Estrada 
Nacional Número 14, no troço 
Chimbunila-Majune, concre-
tamente na ponte sobre o rio 

Ntolange, que desabou em 
Março último, em consequên-
cia de chuvas fortes.

Recorde-se que três pes-
soas perderam a vida na se-
quência do desabamento da 
referida ponte, quando estas 
circulavam pela estrada e caí-
ram no rio, momentos depois 
de a respectiva ponte ter sido 
arrastada pela fúria das águas. 

Cerca de 120 colaboradores 
do Instituto de Comunicação 
Social (ICS) realizaram, a 27 de 
Agosto do ano em curso, uma 
jornada de limpeza na praia 
de Macaneta, no distrito de 
Marracuene, em Maputo.

A actividade, levada a cabo 
graças ao apoio da empresa 
Porto de Maputo, em coorde-
nação com a Cooperativa de 
Educação Ambiental Repensar, 

Texto e foto: Chahide Filipe faz parte de um conjunto de 
eventos de celebração dos 
45 anos do ICS, que se come-
moram no próximo dia 25 de 
Setembro. 

A directora dos Serviços 
Centrais de Produção do ICS, 
Aissa David, lembrou no evento 
que o ICS completa em Setem-
bro 45 anos de existência. “Para 
as comemorações deste ano, 
foram desenhadas várias acti-
vidades, uma das quais é esta 
jornada de limpeza que hoje 
se realiza aqui em Macaneta. 

Recolhemos aqui todo o tipo 
resíduos prejudiciais ao meio-
-ambiente, tais como garrafas 

e plástico, exceptuando o lixo 
orgânico uma vez que este 
não prejudica o ecossistema 

marinho”, disse Aissa David, 
recomendando – “Devemos 
preservar o meio ambiente. 
Ir à praia, não deixar lixo ou 
identificar locais apropriados 
para depositar os resíduos”. 

Uma nota indica que o ICS 
tem 80 rádios comunitárias e 
um dos principais desafios da 
Instituição é aumentar o nú-
mero das rádios e modernizá-
-las para continuar a promover 
o direito à informação nas 
comunidades rurais em Mo-
çambique.
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ÁGUA E SANEAMENTO

Abastecimento de água em Marromeu

Texto: João Meque 

Texto: Dias Pascoal

Os mais de 156 mil habitan-
tes do distrito de Marromeu, 
na província de Sofala, vão 
beneficiar de 18 novas fontes 
de abastecimento de água 
potável até Dezembro do ano 
em curso.

O uso de riachos para ob-
tenção de água para consu-
mo vai reduzir, assim como 
poderão reduzir os ataques 
por crocodilos, registados nas 
margens do rio Zambeze, da 
população que busca por água 
naquela zona. O feito poderá 
ser conseguido com o pro-
grama do Governo, que prevê 

Quase duas dezenas de fontes 
agendadas para este ano

Mais de três mil pessoas 
passam a beber água potável

Em Panda

a instalação de quase duas 
dezenas de fontes de água.

Benvindo Jone, director do 
serviço distrital de planea-
mento e infraestruturas em 

Marromeu disse, em entre-
vista, que deste lote de fontes 
a serem instaladas, 14 serão 
construídas com o orçamento 
da Direcção Provincial de Obras 

A população de Mubique, 
na localidade de Massalane, 
distrito de Panda, província de 
Inhambane, ganhou recente-
mente um sistema de abas-
tecimento de água com capa-
cidade de armazenamento de 
cerca de 20 mil metros cúbicos, 
movido a painéis solares, e que 
pode beneficiar a pelo menos 
três mil e 500 pessoas.

Segundo o director dos 
Serviços Distritais de Pla-
neamento e Infra-estruturas 
(SDPI) em Panda, Jenebaio 
Nhanal, o sistema está a forne-
cer água a 860 pessoas, entre 
alunos e professores, e cerca 
de 345 famílias da comunidade, 
o que corresponde a  mil e 300 
pessoas. O mesmo vai garantir 
água para abeberamento de 
mais de 400 cabeças de gado 
bovino dos povoados de Nha-

mugangane e Mucambi, cada 
uma das quais com uma média 
de 55 criadores. 

O novo sistema estará aos 
cuidados do Comité de Gestão 
da Água (CGA), uma orga-

nização com 12 membros, a 
serem distribuídos pelas áreas 
financeiras, de limpeza e de 
segurança do sistema.

O presidente do CGA, Jorge 
Caetano, conta que, como for-

Públicas Habitação e Recursos 
Hidricos. As restantes vão 
ser erguidas com um fundo 
distrital.

“As infraestruturas estarão 

distribuídas em todos postos 
administrativos e localidades, 
incluindo estabelecimentos 
de ensino, com maior enfoque 
para Mponda, Chupanga, Nen-
sa, Chueza e Malingapansi”, 
antecipou Benvindo Jone.

Segundo a fonte, com a 
materialização deste projecto, 
será incrementada a taxa de 
cobertura no fornecimento 
de água potável às famílias do 
distrito, passando dos actuais 
59.9 para cerca de 62 porcento.

Existe em Marromeu um 
universo de 305 fontes de 
água potável operacionais e 
28 pequenos sistemas com 56 
bicas, servindo a um global de 
109 mil e 425 habitantes.

ma de evitar a vandalização dos 
painéis solares, electrobombas 
e outros acessórios, a orga-
nização elegeu duas pessoas 
para trabalharem no período 
nocturno.

Dados apontam que, antes 
da entrega do sistema de abas-
tecimento de água, a população 
pagava 15 a 20 meticais por 20 
litros de água. “Por isso, estas 
novas infraestruturas vieram 
reduzir os custos pela água e 
as longas distâncias percorri-
das pelas comunidades”, disse 
Caetano.

O governador da província 
de Inhambane, Daniel Chapo, 
revelou  que  o sistema de 
abastecimento de água está 
inserido no âmbito do  “Pro-
jecto LOCAL”, que visa prover 
o precioso líquido e  construir  
infra-estruturas resilientes às 
mudanças climáticas.

“Apelamos à comunidade 
de Mubique para conservar 
as infra-estruturas para con-
tinuar a ter água, porque há 
pessoas que roubam painéis 
solares e bombas submersas”, 
pediu Daniel Chapo.



OS CÂNCROS DA MAMA E DO COLO DO ÚTERO 

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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ICS quer digitalizar 
rádios comunitárias 

O Instituto de Comunicação 
Social (ICS) está a envidar es-
forços para formar técnicos e 
montar equipamentos moder-
nos nos estúdios dos diversos 
multimeios da instituição, 
com especial enfoque para as 
rádios, numa agenda que visa 
cumprir com as demandas do 
processo de digitalização.

Em visita de trabalho à 
delegação de Gaza, a directora-
-geral do ICS, Fárida Costa, 
informou que a agenda de 
digitalização está a ser imple-
mentada em parceria com a 
Rádio Moçambique (RM) que, 
em Agosto do ano em curso, 
formou alguns técnicos da 
Rádio e Televisão Nacional 
Educativa Rural.

De acordo com Fárida Cos-
ta, é filosofia do ICS a Comuni-
cação para o Desenvolvimento, 
fazendo chegar às comunida-
des conteúdos obrigatórios 
que dizem respeito à agricultu-
ra, saúde, educação, violência 
doméstica e uniões prema-
turas e outros. Para o efeito, a 
Instituição deve acompanhar 
o processo de digitalização e 

Texto: Milena Rapieque
Fotos: Nasmo Sitoe

desenvolvimento tecnológico. 
A dirigente explica que o 

processo da digitalização é 
complexo e é preciso ver como 
as comunidades podem capi-
talizar a sintonização das rádios 
do ICS, estando-se neste 
momento a usar plataformas 
como o Youtube, o Facebook 

e o Website para publicar con-
teúdos como o Canal Zero, os 
vídeos de Mobilização Social 
e diversas notícias produzidas 
em todas a delegações provin-
ciais. “Há um plano de a Rádio 
Nacional Educativa Rural que 
está instalada na Sede contar 
com um sistema de internet 

online, uma vez que esta já 
está a funcionar e a ser ouvida 
em toda a Cidade de Maputo e 
arredores, até 170 quilômetros, 
na sua frequência  91.9 FM”, 
adicionou a directora-geral.

O ICS tem hoje pelo menos 
80 rádios comunitárias e um 
dos desafios da instituição 

continua a ser o aumento do 
número de rádios. Segundo 
Fárida Costa, o projecto de 
instalação de novas rádios e 
televisões comunitárias, assim 
como a sustentabilidade das 
mesmas, depende muito de 
parcerias. “Como instituição, 
fazemos mobilização de fun-
dos no sentido de colocar as 
rádios dentro do comando do 
Governo nos locais extrema-
mente necessários. No ano 
passado, 11 rádios de associa-
ções locais passaram a perten-
cer ao ICS, por manifestação 
voluntária das próprias asso-
ciações. O desafio é manter 
todas as rádios sustentáveis”, 
disse Fárida da Costa.

Notas indicam que o ICS 
em Gaza já conta com uma 
rádio instalada no distrito de 
Massangena, em resultado da 
transição de Centros Multimé-
dia Comunitários para a tutela 
do ICS, o que eleva para cinco o 
número de rádios comunitárias 
a nível da província de Gaza.

Directora Fárida Costa com funcionários do ICS em Gaza

À esquerda, Iris Macabi, funcionária da Direcção de Informática da RM, formando técnicos do ICS em Maputo.
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