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A governadora da pro-
víncia de Manica, Francisca 
Tomás, apela para a retirada 
urgente de pessoas e bens 
das zonas ribeirinhas do rio 
Zambeze, com vista a reduzir 
o impacto das inundações 
a serem provocadas pela 
abertura das comportas da 
barragem de Cahora Bassa.

Podem ser afectadas pe-
las inundações mais de duas 
mil famílias que residem ou 
praticam agricultura na costa 
do Rio, especialmente a popu-
lação dos distritos de Tambara 
e Guro, a norte de Manica.

“Queremos que, até dia 1 
de Outubro, todas as zonas 
propensas a inundações por 
descargas da Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa estejam 
desabitadas. O Conselho 
Executivo Provincial pede 
a colaboração de todos os 
envolvidos para que não te-
nhamos registo de vítimas 
humanas ou perda de bens”, 
disse Francisca Tomás.

De acordo com o delegado 
provincial do Instituto Nacio-
nal de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD) em 
Manica, Borges Viagem, parte 

Duas mil famílias podem sofrer inundações

Residentes devem sair rápido 
das margens do rio Zambeze

da população já começou a 
abandonar as zonas de risco 
para locais mais seguros e as 
outras famílias devem seguir 
o exemplo. Aos agricultores 
que poderão perder culturas 
devido às inundações, Borges 

Viagem garante que o INGD 
está preparado para dar apoio 
em insumos agrícolas para a 
próxima época sementeira. 
“Observamos que as famílias 
estão a semear numa época 
e na véspera de inundações. 

Para reduzir o impacto da per-
da de culturas, temos algumas 
sementes que vamos ofere-
cer, para que sejam usadas na 
próxima época”, disse Viagem.

Nos próximos dias, a barra-
gem de Cahora Bassa poderá 

libertar pouco mais de três mil 
e 650 metros cúbicos de água 
por segundo. A abertura das 
comportas é feita para evitar 
danos na infra-estrutura com 
a qual se produz energia eléc-
trica em Moçambique.
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MOPRH lança plataforma 
para controlar obras do Estado

O Ministério das Obras 
Públicas e Recursos Hídricos 
(MOPRH) lançou, em Julho do 
ano em curso, a Plataforma 
Digital de Implementação e 
Monitoria de Projectos das 
Obras Públicas e do Programa 
de Desenvolvimento Urbano 
do Norte de Moçambique.

De acordo com o ministro 
Carlos Mesquita, a platafor-
ma servirá para ajudar a gerir 

Texto: Daniel Virgílio  e monitorar em tempo real 
bem como conferir o grau de 
implementação e execução 
das obras públicas no país. “Irá 
possibilitar avaliar o grau de 
cumprimento dos objectivos 
do Plano Quinquenal do Go-
verno, relativamente às obras 
públicas, possibilitando desta 
forma a partilha de informação 
com parceiros estratégicos 
bem como com os demais 
sectores do Governo ”, certi-
ficou Mesquita durante o VIII 
Conselho Coordenador do 

MOPRH, realizado em Julho do 
ano em curso em Matibane, no 
distrito de Mossuril, província 
Nampula.

Com duração de cinco 
anos, o Programa de Desen-
volvimento Urbano do Norte 
é financiado pelo Governo 
moçambicano e pelo Banco 
Mundial. 

A implementação deste 
projecto tem em vista o me-
lhoramento das condições 
de habitação e saneamento 
das comunidades, das vias de 

acesso e da energia eléctrica. 
Numa primeira fase, o progra-
ma será implementado nos 
distritos de Nacala, em Nam-
pula, e Pemba e Montepuez, 
em Cabo Delgado.

Durante o VIII Conselho 

Coordenador do MOPRH, o 
Governo e a Entidade Regu-
ladora das Águas celebraram 
um acordo que irá facilitar a 
colaboração nos serviços de 
fornecimento de água.

Mais de 12 mil antigos 
combatentes vão usufruir 
de assistência médica

Gabinetes 
de cônjuges 
apostam
na alfabetização 
de adultos 

Texto: Amílcar Luís 
Texto: Rosema Alide 

O Governo de Moçambi-
que tornou público, em Julho 
do ano em curso, no anfiteatro 
do Hospital Central de Nam-
pula, o Plano de Melhoria de 
Assistência Médica Medica-
mentosa que vai beneficiar 
mais 12 mil Combatentes Ve-
teranos de luta de libertação 
nacional.

Segundo o secretário 
de Estado na província de 
Nampula, Mety Gondola, o 
objectivo do Plano é ofe-
recer assistência médica 
medicamentosa condigna 
aos combatentes, através da 
aproximação de serviços de 
saúde de qualidade.

“A implementação deste 
Plano caracteriza um momen-
to de viragem na humanização 

da prestação de serviços aos 
combatentes e na valoriza-
ção dos mesmos através 
da concessão de benefícios 
na saúde” – disse Gondola 
acrescentando – “a expec-
tativa é ver maior aderência e 
que os combatentes possam 
usufruir desses direitos”.

No lançamento do Plano, o 
director do Serviço Provincial 
dos Combatentes, Sérgio 
Bulaunde, informou que a 
Lei 16/2011, da Constituição 
Geral dos Combatentes, assim 
como o seu regulamento, indi-
cam que os combatentes têm 
o direito à assistência médica e 
medicamentosa gratuita nos 
serviços nacionais de saúde 
no país.

“Para tal, o Ministério da 
Saúde e dos Combatentes 
devem ter entendimento 
para que se desencadeie um 

conjunto de acções que con-
tribuam para que a assistência 
médica e medicamentosa aos 
combatentes possa ocorrer 
dentro do que está previsto 
na Lei e no seu respectivo 
regulamento”, disse a fonte.

Na mesma ocasião, o 
director-geral do Hospital 
Central de Nampula, Cachimo 
Mulina, disse que a instituição 
que dirige já se prontificou 
a dar assistência médica e 
medicamentosa condigna aos 
combatentes.

 “Para o efeito, o Hospital 
central de Nampula equipou 
uma sala de consultas para 
os combatentes, assim como 
contamos com uma médica 
especialista que vela todos os 
doentes com idade superior a 
49 anos”, concluiu Mulina.

Os gabinetes de cônju-
ges do Conselho Executivo 
Provincial (CEP) em Niassa 
querem reverter os altos 
índices de analfabetismo 
na província, através da 
alfabetização de adultos 
com especial enfoque para 
mulheres.

Segundo o esposo da 
governadora do Niassa, Ma-
nuel da Cruz,  55  porcento da 
população daquela província 
não sabe nem ler nem es-
crever e o desafio passa por 
baixar os níveis de analfa-
betismo em pelo menos 24 
porcento até 2030.

Para o efeito, está pre-
vista uma Reunião Nacional 
do Movimento de Advocacia 
e Sensibilização para Mo-
bilização de Recursos para 
a Alfabetização (MASMA), 

a decorrer na cidade de 
Pemba, em Cabo Delgado, 
na qual vão ser apresentadas 
as razões que levam Niassa 
a registar altos níveis de 
analfabetismo.

“Será abordada a ques-
tão de casamentos prema-
turos e gravidezes precoces, 
elementos determinantes 
para o analfabetismo, registo 
de elevados casos de mor-
talidade materno-infantil 
associados a problemas de 
saúde sexual e reprodutiva 
da rapariga”, avançou Da 
Cruz,  considerando que 
tais acções só terão resul-
tados satisfatórios com o 
envolvimento de todas as 
forças vivas da sociedade, 
com destaque para líderes 
comunitários e religiosos, 
por serem estes os que 
mais têm contacto com as 
comunidades.
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Texto: Domingos Serrão

Texto: Dulce Laiton

Texto: Almiro Laisse

O distrito de Majune, na 
província do Niassa, tem nos 
seus celeiros 77 toneladas 
de culturas alimentares di-
versas, com destaque para 
milho colhido na safra agrária 
2020/2021, o que vai garantir 
a segurança alimentar e nutri-
cional, bem como a melhoria da 
renda familiar, nos próximos 
tempos.

Segundo o administrador 
do distrito, Victor Levene, as 
condições agroecológicas para 
a prática da agricultura que 
aquela região oferece, alia-
das ao potencial hidrográfico 

De Lamego à Guara-Guara

O Gabinete de Reconstru-
ção Pós-Ciclones (GREPOC), 
na província de Sofala, preten-
de reabilitar 65 quilómetros 
da linha de transmissão de 
energia eléctrica, partindo 
da localidade de Lamego, no 
distrito de Nhamatanda, até à 
localidade de Guara-Guara, no 
distrito do Búzi.

Segundo o director-execu-

Com mais de 70 toneladas de alimentos nos celeiros

Não haverá fome em Majune

Nyusi entrega 
milhares de DUATs

GREPOC vai 
melhorar linha 
de energia 
eléctrica

traduzido pela existência de 
rios de longo curso, dos quais 
Lugenda, Luambala, Locheci, 
Luangua, possibilitam aos 

agricultores cultivar em quase 
todo os períodos do ano.

Ainda de acordo com Victor 
Levene, a luta contra a fome em 

Majune está a ser impulsionada 
pelo programa SUSTENTA. 
“Nos últimos meses, tende a 
crescer o número de produ-

tivo do GREPOC, Luís Mandlate, 
a reabilitação vai consistir em 
substituição das torres de 
madeira por metálicas, bem 
como o reforço da linha de 
transmissão, dos actuais 80 
para 110 kilowatts.

De acordo com o adminis-
trador João Saize, a reabilitação 
irá impulsionar o desenvol-
vimento socioeconómico no 
distrito de Búzi.

O Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, procedeu 
em Julho do ano em curso, 
à entrega de dois mil títulos 
de Direito de Uso e Aprovei-
tamento de Terra (DUAT) a 
igual número de pessoas no 
povoado de Cateme, distri-
to de Moatize, na província 
de Tete.

A entrega decorreu no 
âmbito do programa Terra 
Segura. Segundo Nyusi, 
os DUAT’s representam a 
segurança da posse de terra 
que é necessária para os 
moçambicanos, indepen-

tores que aumentam as áreas 
de produção, especialmente 
de arroz, motivados pela pre-
sença do programa SUSTENTA, 
iniciativa presidencial que veio 
dinamizar o processo de pro-
dução, através de técnicas de 
produção inteligentes visando 
a melhoria da vida dos moçam-
bicanos”, informou Levene, 
acrescentando que o arroz de 
Majune é vendido em merca-
dos como Lichinga e Nampula.

Nas zonas baixas e frescas 
de Majune, de acordo com o 
administrador, a população 
também se aplica na prática da 
horticultura, o que tem estado 
a contribuir para a melhoria da 
dieta alimentar nas famílias.

dentemente da sua capacidade 
económica, género, raça ou 
localização, o que contribui 
para a minimização do conflito 
de terra. O título é também 
uma ferramenta que consolida 
o sistema de administração, 
gestão, formalização e o apro-
veitamento da terra.

“É compromisso do go-
verno proteger os direitos das 
comunidades, um acto que 
representa um marco impor-
tante. O governo continuará 
a apostar em políticas que 
garantam o acesso à terra 
para todos os moçambicanos, 
com objectivo de promover 
a igualdade e oportunidade 
para todos” – disse Nyusi 

acrescentando – “Está em 
processo a regularização de 
cinco milhões de parcelas 
e a delimitação de outras 
cinco mil nas comunidades 
locais”.

Filipe Nyusi revelou que 
o programa Terra Segu-
ra está a atingir os seus 
propósitos. Dados indicam 
que, desde o lançamento, 
já foram registadas e regu-
larizadas mais de um milhão 
e quinhentas mil parcelas. 
Destas, já foram entregues 
cerca de 700 mil e 143 DUATs 
em todo o País. No mesmo 
período, 22 mil e 140 títulos 
foram atribuídos aos reque-
rentes fora deste Programa.

Em Cateme
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SABER NÃO OCUPA LUGAR

MUDAS

PLANTAÇÃO

FERTILIZAÇÃO

COLHEITA

SOLO

GENGIBRE COM LIMÃO E MEL, PARA ALIVIAR A GRIPE!

Há muitas espécies de gengibre. A 
espécie mais comestível é a Zingi-

ber officinale. Você pode plantar 
gengibre utilizando sementes 

ou o próprio tubérculo. Para 
este último caso, o ideal 
é adquirir um gengibre 
roliço, com pele firme, 
sem estar enrugada e, de 
preferência, com vários 
botões verdes. Se sua 

raiz tiver vários botões 
oculares, ela pode ser cor-

tada e cada botão pode ser 
colocado em um vaso separado 

para produzir várias mudas.

Plante cada pedaço de gengibre de cinco 
a dez centímetros abaixo do solo re-

volvido, com os brotos apontando 
para cima. Caso esteja plantando 

em fileiras, o espaço entre 
os pedaços deve ser de 20 

centímetros. Caso o cultivo 
seja em vasos, plante de 
dois a três pedaços em cada 
vaso grande (35 centíme-
tros de diâmetro). Regue 
o local logo após o plantio. 

Verifique o solo diariamente 
e regue antes que ele seque 

completamente. Solo enchar-
cado apodrecerá rapidamente 

suas plantas; portanto, caso a água 
não drene com rapidez, reduza as regas 

ou melhore a drenagem.

O gengibre cresce lentamente, 
especialmente fora dos trópicos. 

Brotos deverão aparecer dentro 
de alguns dias, mas continue 

a regar a planta por algumas 
semanas antes de desistir 
dela. A fertilização não é 
necessária se o gengi-
bre estiver em solo rico, 
especialmente se você o 

misturou com composto 
orgânico. Caso o solo seja 

pobre ou você deseja melhorar 
a produção, acrescente uma 

quantia pequena de fertilizante 
líquido a cada mês.

O gengibre está pronto para ser 
colhido quando as folhas amare-

lam. Depois que o caule amare-
lar, e pelo menos oito meses 

depois do plantio, desenterre 
o rizoma. Para colher, retire a 
planta com cuidado, separe 
as hastes e coloque-as para 
secar por um ou dois dias. 
Depois desse período, eles 

estão prontos para serem 
consumidos em saladas, chás, 

molhos e sumos.

O gengibre desenvolve-se em solos de alta 
qualidade e com boa drenagem. Caso 

seu solo seja de baixa qualidade ou 
argiloso, adquira terra enriquecida 

com adubo. Como a maioria das 
plantas de jardim, o gengibre 

prefere solos moderada-
mente ácidos. Caso o solo 
da sua região seja alcalino, 
ajuste o PH entre 6,1 e 6,5. 
O gengibre prefere sombra 
parcial, com apenas a luz do 
sol matinal, longe de grandes 

raízes. O local de cultivo deve 
ser protegido contra vento e 

umidade e não deve ser pan-
tanoso. Caso a planta ainda não 

tenha germinado, as temperaturas 
do solo devem ser quentes – de maneira 

ideal entre 22 e 25 graus centígrados.
O gengibre pode ser combinado com limão e mel no combate aos sintomas 
de gripe, resfriado e dor de garganta. Esta é uma combinação infalível para o 
tempo de frio.

Ingredientes

 1 pedaço de gengibre (5 cm)
 3 rodelas de limão
 3 colheres (sopa) de açúcar
 3 colheres (chá) de mel
 1 alho descascado (se muito grande 
     usar meio)
 2 copos de água
 
Modo de Preparo
 
1.      Em uma caneca, queime o açúcar e logo em seguida coloque a água e dê 
uma mexida
2.      Coloque o restante dos ingredientes e depois de levantar fervura, deixe 
em fogo médio por 5 minutos
3.      Escorra em uma garrafa e conserve na geleira

Notas
 
          Caso o xarope não esteja doce o suficiente, na hora de tomar, adicione 

um pouco de açúcar ou mel. Como tomar? Esquente uma chávena de 
xarope e tome antes de ir dormir

O gengibre (Zingiber officinale) é uma planta herbácea da família das Zingiberaceae, originária da ilha de Java, da Índia e da China, de onde se difundiu 
pelas regiões tropicais do mundo. O gengibre possui sabor picante e pode ser usado tanto em pratos salgados quanto nos doces e em diversas 
formas: fresco, seco, em conserva ou cristalizado. O gengibre seco é mais aromático e tem sabor mais suave.

COMO CULTIVAR GENGIBRE?
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Presidente inaugura 
maior matadouro do País

Em Tete

Texto e fotos: Dulce Laiton

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, inaugurou no bair-
ro Mpadué, na cidade de Tete, 
em Julho do corrente ano, uma 
das maiores unidades de abate 
e processamento industrial de 
carnes em África.

Baptizado por CanelFood, 
a unidade de abate está equi-
pada com tecnologia de última 
geração e tem capacidade para 
abater 200 bovinos e 500 
ruminantes em turnos de oito 
horas, passando a ser o maior 
e o mais moderno matadouro 
do País.

Segundo o Presidente 
Nyusi, o empreendimento vai 
fazer com que a restauração 
e as famílias moçambicanas 
reduzam a importação das 
carnes e passem a consumir 
carne de qualidade.

“As características técnicas 

respondem ao mais alto padrão 
de certificação internacional de 
abate, processamento e con-
servação. Esta unidade abre 
perspectivas esperadas para 

Moçambique se afirmar como 
uma referência na produção de 
carnes vermelhas de qualida-
de.  O matadouro irá contribuir 
para eliminar progressivamen-

te o abate indiscriminado de 
animais na rua sem condições 
apropriadas, o que constituía 
um atentado à saúde da popu-
lação”, assegurou o estadista 

moçambicano.
Durante a inauguração, o 

governador de Tete, Domin-
gos Viola, destacou que, com 
a entrada em funcionamento 
da infra-estrutura, a província 
tem como desafio consolidar a 
posição de maior contribuinte 
em pequenos ruminantes. 
“Espera-se que a cadeia de 
valor produtivo irá permitir que 
cinco mil pequenos criadores 
familiares tenham acesso ao 
matadouro como mercado 
preferencial”, antecipou Viola.

Importa referir que o inves-
timento na Canelfood resultou 
do financiamento público atra-
vés da linha de crédito bonifica-
do do Banco Mundial, do Fundo 
Catalítico e do Banco Africano 
de Desenvolvimento, através 
do programa SUSTENTA. Fo-
ram investidos cerca de 356 
milhões de meticais.

O matadouro tem capacidade para abater de 200 bovinos em turnos de oito horas

Mandlakazi projecta plantar 
sete mil hectares de cajueiros

Texto: Eduardo Mussapa

O Conselho Executivo Pro-
vincial (CEP) de Gaza prevê, 
para os próximos meses, 
desenvolver actividade de 
plantio de mudas de cajuei-
ros no posto administrati-
vo de Macuácua, distrito de 
Mandlakazi, numa área de 
sete mil hectares, através da 
implementação do projecto 
denominado “Super Boa Fam”.

Segundo a porta-voz da 
Nona Sessão Ordinária do CEP, 
Almeida Guelume, o governo 
já concedeu mil hectares que 
serão explorados por accio-
nistas moçambicanos, o que 
vai desenvolver a produção de 
castanha-de-caju.

Para além de se criar postos 
de trabalho para os residentes 

locais, serão levadas a cabo 
acções de responsabilidade 
social, como abertura de vias 
de acesso e fontes de abaste-
cimento de água potável, in-
cluindo a expansão de energia 
eléctrica.  

“Para a materialização do 
projecto, os accionistas vão, 
numa primeira fase, disponi-
bilizar cerca de 225 milhões 
de meticais e contarão com a 
mão-de-obra local, envolven-
do cerca de 30 camponeses 
que se dedicam à cultura de 
castanha-de-caju”, avançou 
a porta-voz.

A fonte deu a conhecer 
ainda que o projecto inclui a 
multiplicação de cajueiros nas 
comunidades, daí que está 
prevista a distribuição de 100 
mudas para cada família re-
sidente. “Devido à dimensão 

que a “Super Boa Fam” de-
monstra, o CEP recomendou 
ao governo distrital a fazer o 
acompanhamento das activi-
dades a serem desenvolvidas 
naquele posto administrativo, 
pois não irá apenas responder 

às ansiedades dos residentes 
do local da implementação, 
mas também a população de 
toda a província”, disse Almeida 
Guilume.

Notas indicam que mem-
bros das comunidades en-

volvidas no Projecto vão 
beneficiar-se de estágios 
pré-profissionais que vão 
abranger as comunidades a 
serem integradas. O Programa 
vai ainda dar especial atenção 
às mulheres.
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HIV/SIDA

Edna Tauabo entregou vários presentes aos jovens vencedores

HIV em Cabo Delgado

Aumento de seroprevalência 
deixa governo preocupado

O aumento do índice de 
seroprevalência do HIV, de 9 
porcento, em 2009, para 11 
porcento, em 2015, deixou o 
governo da província de Cabo 
Delgado apreensivo.

 
Durante o encerramento 

do concurso literário infantil 
“Sonhar Sem HIV”, realizado 
a dois de Setembro do ano em 
curso, Edna Tauabo, esposa do 

Texto: Francisco Madiquida Governador de Cabo Delgado, 
mostrou preocupação em se 
reduzir os casos de HIV na 
província, especialmente em 
jovens de idade entre os 15 e 21 
anos de idade, que constituem 
a população mais afectada.

“É preciso redobrar esfor-
ços visando a promoção do 
diálogo, o aconselhamento e 
a protecção da camada mais 
jovem. Este concurso serve 
para promover o conheci-

mento sobre os bons hábitos, 
a vida saudável bem como o 
desenvolvimento das habili-
dades literárias das crianças 
e adolescentes. Queremos 
deixar uma palavra de apreço 
aos nossos parceiros que 
souberam compreender a 
importância e o impacto desta 
iniciativa que, de alguma for-
ma, também contribui para a 
diminuição de casos de HIV”, 
disse Edna Tauabo.

O concurso “Sonhar Sem 
HIV” envolveu quase 600 
alunos de diferentes escolas 
do Município de Pemba que, 
juntos, discutiram temas rela-
cionados ao HIV e SIDA, visan-
do promover a leitura, escrita, 
busca de conhecimento e 
diálogo sobre a problemática.

O evento teve como par-
ceiro o Serviço Distrital de 
Educação, Juventude e Tec-
nologia (SDEJT) e foi uma 
iniciativa do Conselho Pro-
vincial de Combate ao HIV e 
SIDA. Segundo o secretário, 
Teles Jemuce, as actividades 
envolveram vários alunos, que 
produziram obras literárias e 
científicas.

 “Conseguimos criar um 
verdadeiro movimento literá-
rio infantil a nível das escolas. 
Era esperado que todas as 
participações fossem produ-
ções literárias, mas tivemos 
alunos que fizeram trabalhos 
de investigação científica”, 
disse Teles Jemuce.

De acordo com o membro 
do jurado, Ali Tombi, a avalia-
ção dos textos do concurso 
se baseou nos critérios de 
criatividade, inovação, ori-
ginalidade, beleza artística e 
coerência textual e gramatical. 
“Depois de avaliar esses cri-
térios, o grupo dos membros 
do júri, apurou os vencedores 
do concurso nas categorias 
de prosa, poesia e revelação”, 
disse o avaliador.

Na categoria de prosa e 
poesia, conquistaram o pri-
meiro lugar os alunos Emer-
son Suale Ali e Catarina Carei-
ro, todos da Escola Secundária 
de Alto Gingone. Cada aluno 
recebeu um Kit de material 
escolar, uma Bicicleta e cer-
tificado de participação.

O estudante Emerson 
Ali, vencedor na categoria de 
poesia, não escondeu a sua 
satisfação. “Sinto-me feliz por 
ter ganho essa bicicleta e pela 
premiação toda”, declarou o 
jovem.

O encerramento do con-
curso “Sonhar Sem HIV” foi 
marcado pela realização de 
uma minifeira na qual foram 
oferecidos diversos serviços 
relacionados aos direitos 
sexuais reprodutivos, uniões 
prematuras, HIV e SIDA assim 
como violência baseada no 
género.

Teles Jemuce
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APRENDA COMO EVITAR DOENÇAS
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REPORTAGEM ESPECIAL

Dezenas de pequenas e médias empresas recebem apoio do IPEME
Para participar da FACIM 2022

Texto: Guilherme Chaúque

O Instituto para a Promoção 
das Pequenas e Médias Em-
presas (IPEME) levou um total 
de 78 expositores emergentes 
provenientes de vários cantos do 
País, para exibirem  seus produ-
tos e serviços na quinquagésima 
sétima edição da Feira Interna-
cional de Maputo (FACIM), que 
se realizou entre 29 de Agosto e 
4 Setembro do ano em curso, no 
distrito de Marracuene.

Segundo a directora-geral 
do IPEME, Joaquina Gumeta, a 
selecção destes 78 expositores 
foi antecipada por uma formação 
que a Instituição levou a cabo para 
que as empresas ganhassem 
experiência no mundo do negó-
cio. As firmas foram ensinadas 
técnicas e estratégias para con-
corrência no mercado nacional e 
internacional.

“Há necessidade de apoiar as 
Pequenas e Médias Empresas 
(PME’s)” ensinando-as todos os 
elementos de competitividade, 
pois é neste aspecto onde está 
a alma do negócio. Os produtos 
e serviços das PME’s moçambi-
canas devem ser competitivos 
e a selecção das dezenas de 
empresas foi feita olhando para 
as que careciam de conheci-
mento sobre concorrência, mas 
que tinham alto potencial para 
exportar. A ideia era que o IPE-
ME incentivasse, nas empresas 
seleccionadas, conhecimentos 
sobre como as outras empresas 
adicionam valores de qualidade 
aos seus produtos, especialmen-
te com a criação de rótulos, de có-
digo de barras e de embalagens. 
Acreditamos que só assim é que 

conseguirão desafiar o mercado 
externo”, explicou Gumeta.

A dirigente acrescentou que 
o IPEME também procurou reunir 
diversas empresas para a FACIM 
de para que estabelecessem 
parcerias com vista a melhorar os 
seus produtos e serviços. “Temos 
aqui várias firmas porque acredi-
tamos que, estando no mesmo 
sítio, alarga-se o espaço para 
melhoria através da criação de 
parcerias com outras Pequenas 
e Médias Empresas (PME’s)”, 
contou a fonte.  

 
Expositores enaltecem 

apoio do IPEME

Durante a FACIM 2022, as 
dezenas de PME’s expositoras 
exaltaram o apoio prestado pelo 
IPEME porque o espaço serviu-
-lhes para trocar experiências 
com empresas de outros cantos 
do mundo.

Leopoldina Faquir é proprie-

Fidélio Rosse, director da Indústria e Comércio de Niassa

Gertrudes Arrone

Joaquina Gumeta, directora-geral do IPEME.

Rosa Chelengo 

Leopoldina Faquir

Márcia Bachita 

Abudo Adamo

Zélio Tsambo

Julieta Magaia

Wilson António

Zaida Botão

tária da microempresa Tsokotsa, 
que comercializa produtos na-
turais obtidos a partir de frutos 
silvestres nacionais, como “ma-
fhila, massanica, tamarindos e 
malambe”. “O IPEME que tem 

criado um espaço para o surgi-
mento de algumas empresas ain-
da no anonimato, como também 
ajuda a estabelecer parcerias 
com outros agentes econó-
micos. A instituição criou-nos 
um espaço para exibir nossos 
produtos nesta grande feira de 
negócios. Consegui mostrar os 
meus produtos ao mundo, assim 
espero estabelecer parcerias 
com algumas empresas”, disse 
a microempresária.

Rosa Chelengo é membro da 

cooperativa Kuvanga, com 52 
sócios, localizada na província 
de Inhambane, que se dedica à 
comercialização de frutas desi-
dratadas. Para esta pequena em-
presa, o IPEME está a ajudar na 
formação e assistência técnica, 
trabalhos que se está a traduzir 

no estabelecimento de parcerias 
com o mercado nacional e estran-
geiro. “Temos trabalhado com o 
IPEME nas formações e eles con-
seguiram dar-nos assistência 
através do PROMOVE. Já fomos 
premiados como a melhor PME 
graças a esta Instituição e, aqui na 
FACIM, conseguimos um parceiro 
que nos prometeu transportar os 
nossos produtos até ao mercado 
internacional”, afirmou a fonte.

Zaida Botão representa a Moz 

Carbon, empresa dedicada à pro-
dução dos fogões Mbaula, que se 
caracterizam por não gastar mui-
to carvão, o que reduz a pressão 
sobre o meio ambiente. A repre-
sentante conta que o IPEME tem 
divulgado os produtos e serviços 
da sua empresa. “O Instituto con-
seguiu trazer-nos à FACIM 2022 

e hoje conseguimos um parceiro 
que quer levar os nossos pro-
dutos até ao Botswana. Tivemos 
ainda a oportunidade de vender 
os nossos fogões. O IPEME traz 
vantagens. As empresas devem 
ver esta Instituição como um 
protector”, exaltou Zaida Botão.  

Márcia Bachita é represen-

tante da empresa Fruta Fresca. 
“O IPEME descobriu a nossa 
empresa e tirou a nossa marca 
do anonimato, tendo feito a 
capacitação sobre o que o em-
preendedorismo é e sobre como 
se fazem planos de negócio. Par-
ticipamos em vários projectos e 
feiras que nos deram espaço para 
divulgarmos os nossos produtos. 
Com esta edição da FACIM, o 
IPEME fez com que conseguís-
semos estabelecer parcerias 

com várias pessoas que querem 
revender nossos licores, sumos 
e aguardentes fora de Maputo”, 
disse Bachita.

Participantes louvam FACIM

Abudo Adamo, membro da 
EASISEED, firma que produz e co-
mercializa sementes na província 
de Manica faz chamamento para 
que as PME’s moçambicanas 
usufruam da FACIM. “A Feira é a 
maior oportunidade para exibir 
os produtos em Moçambique. 
Convido a todos os empresários, 
independentemente do ramo em 
que operam, a participarem deste 
evento. Aqui há espaço para to-
dos”, encorajou Adamo.

A província do Niassa, locali-

zada no Norte de Moçambique, 
fez parte da grande Feira de Ma-
puto. De acordo com o director da 
Indústria e Comércio de Niassa, 
Fidélio Rosse, a província é rica 
em cereais, feijões, oleaginosas 
e pescado.

“Durante a Feira, consegui-
mos estabelecer vários con-
tactos, pois alguns visitantes 
manifestaram interesse em 
comprar o peixe do lago Niassa, 
o feijão-bóer, gergelim e a nossa 
soja. Desafio a todas as empresas 
da nossa província para que, nas 
próximas edições, venham exibir 
os seus produtos. A FACIM é a 
porta de entrada para o mundo 
do negócio”, convidou aquele 
dirigente.

A empresa chinesa RYAGRI 
trouxe, para a edição 57 da FACIM, 
máquinas agrícolas e moageiros 
de milho e amendoim, produtos 
muito apreciados pelos visitan-
tes ligados à área da agricultura.  
De acordo com o representante 
da empresa, Wilson António, a 
FACIM é o sinónimo de um futuro 
brilhante e prosperidade, pois “as 
empresas realmente vendem os 
seus produtos”.

Gertrudes Arrone é pres-

tadora nos Serviços Cívicos de 
Moçambique (SCM), instituição 
vinculada ao Ministério da Defesa 
Nacional (MDN). Segundo a fonte, 
o SCM valeu-se da Feira para 
divulgar produtos agrícolas por si 

produzidos, como soja, gergelim, 
milho, arroz e feijões.

“Nós estamos a reconstruir 
a província de Cabo Delgado. Os 
nossos técnicos estão a prestar 
serviços de engenharia, como 
também a dar o apoio educacio-
nal às comunidades deslocadas 
devido ao terrorismo. A FACIM 
é para nós um meio de darmos 
a conhecer a nossa instituição. 
Muitos não sabiam da sua exis-
tência. O SCM já tirou muitos jo-
vens do mundo da criminalidade”, 
destacou Gertrudes Arrone.

Zélio Tsambo, artista plástico, 
também aproveitou a Feira para 
exibir a sua arte de pintar sobre 
telas e tecidos. A fonte testemu-
nha que a FACIM é um espaço de 
troca de experiências e desafia 
toda camada juvenil a apostar no 
empreendedorismo.

“Jovens, vamos acordar! Eu 
comecei a construir a minha casa 
com 16 anos. A comida não vai 
aparecer sem fazer alguma coisa. 
Saia para empreender!”, desafiou 
o artista.

Domingos Mutombene é ex-
positor da GUANO, uma empresa 
sediada na província de Inham-
bane, que se dedica à venda de 
produtos orgânicos adubados 
com esterco de morcegos. De-
pois de explicar como a GUANO 
trabalha, o expositor referiu que 
os empresários devem apostar 
na FACIM para que seus produtos 

e serviços sejam conhecidos. “O 
nosso produto só tem vantagens. 
Ele não tem químicos e é amigo da 
saúde. Além disso, conseguimos 
ajudar as comunidades locais 
que se dedicam na recolha do 
estrume nas grutas. É um tra-
balho difícil, mas todos saímos a 
ganhar”, informou Mutombene.

Uma oportunidade de negócio 
para não-expositores

A Feira Internacional de Ma-
puto (FACIM) foi um espaço de 
encontro entre os empresários, 
onde se estabeleceram parcerias 
para venda de produtos e servi-
ços, mas, do lado de fora da rede, 
alguns residentes de Ricatlha, no 
distrito de Marracuene, viram no 
evento oportunidade para driblar 
a falta de emprego.

Do exterior da tenda, cheia de 
pequenos e grandes empresá-
rios, encontrámos Julieta Magaia, 
de 21 anos de idade, residente 
em Marracuene. Logo que ouviu 
falar da Feira, deu uma pausa no 
seu negócio de frutas, e preparou 
uma pequena banca para vender 
refeições aos expositores e visi-
tantes da FACIM.

A rapariga herdou a estratégia 

da sua falecida mãe. “Este evento 
sempre foi uma fonte de renda 
para quem fica muito tempo com 
as mãos cruzadas. Com a aber-
tura da Feira vou vender ainda 

mais. Conseguimos investir e 
ganhar dinheiro. A minha mãe 
fazia a mesma coisa, mas quando 
ela morreu, eu tive de seguir os 
passos dela. Vendo por dia uma 
média de 30 pratos”, contou Ju-
lieta Magaia.

De acordo com a jovem, a edi-
ção 57 da FACIM foi mais lucrativa 
do que as outras. “Da vez passa-
da, houve poucos visitantes por 
conta da pandemia da COVID-19. 
Além disso, este ano há poucas 
pessoas a venderem refeições. 
Incentivo os jovens a apostar no 
negócio e a irem atrás dos so-
nhos. Para mim, empreender é a 
solução para a falta de emprego”, 
apelou a vendedora de refeições 
contando que voltará ao seu ha-
bitual negócio de frutas quando 
a FACIM terminar.

Assim como Julieta Magaia, 
Jordina Chirindza, também mora-
dora de Marracuene, vende comi-
das aos visitantes e expositores 
da FACIM. “Em média, consigo 
vender 50 pratos por dia, o que 
é animador. Desafio às mulheres 
a fazerem negócio. A FACIM é 
uma grande oportunidade para 
fazer dinheiro, mesmo não sendo 
expositor”, disse a fonte.

“FACIM é o espelho da 
diversidade económica”, diz 

Filipe Nyusi.

Durante a abertura da Feira 
Internacional de Maputo (FACIM), 
o Presidente da República de 
Moçambique, Filipe Nyusi, definiu 
a Feira um espaço de diversidade 
económica, onde os agentes 
prestadores de serviços e ven-
dedores de produtos expõem 
os mais diversificados negócios.

Segundo Filipe Nyusi, o em-
presariado moçambicano deve 
apostar em produtos de qualida-
de, o que significa cumprir com as 
normas de qualidade internacio-
nal porque só assim os produtos 
nacionais serão mais apreciados 
fora de 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”, 
adicionou Nyusi.

Cerca de mil e 700 exposito-
res e 50 mil visitantes estiveram 
na FACIM este ano, evento que 
decorreu sob o lema “Industria-
lização, Inovação e Diversificação 
da Economia Nacional”.
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CULTURA
Recomenda escritora Andreia da Silva

“Os livros devem fazer parte 
da vida das crianças”

A literatura é importante para 
a formação do ser humano desde 
a infância. O gosto pela literatura 
deve ser desenvolvido mesmo an-
tes do processo de alfabetização. 
É necessário que os livros façam 
parte da vida dos pequenos pois 
ajudam a estimular a criatividade, 
empatia, raciocínio, respeito, a 
imaginação e o desenvolvimento 
da linguagem. O entendimento é 
da moçambicana Andreia da Silva 
(AS), escritora de livros infanto-
-juvenis, com a qual o jornal “O 
Campo” (JC) conversou este mês.

De uma infância regrada, mas 
tranquila, Andreia da Silva é hoje 
uma referência no mundo de escri-
tores emergentes, mas que se foca 
num ramo “pouco explorado”, a 
literatura para crianças. A escritora 
iniciou a conversa contando que 
teve “um momento turbulento” na 
vida, durante o qual não sabia ao 
certo sobre que formação gostaria 
de seguir. “Mas acabei me forman-
do em Sociologia”, disse.

JC: Então, como é que, da 
Sociologia, passa a interessar-se 

pela literatura?

AS: Comecei a escrever quando 
frequentava o ensino secundário. 
Escrevia poemas e deixava tudo no 
caderno. Sempre gostei de ler e ver 
livros coloridos que a minha mãe 
me oferecia quando criança, mas 
agora sou exclusivamente apai-
xonada por livros infanto-juvenis. 
Escrevi o meu primeiro poema aos 
11 anos de idade e dediquei à minha 
mãe, ela ficou muito emocionada, 
ficou sem palavras, o poema con-
tinha palavras muito bonitas.

JC: É nela que se inspira para 
escrever os seus livros e textos?

AS: inspiro-me no meu filho e 
em tudo o que está à minha vol-
ta, seja a natureza, as questões 
sociais, a igualdade de género, as 
lutas contra o preconceito e discri-
minação racial e religiosa. Gosto de 
trazer para debate público esses 
temas sensíveis. Também me 
inspiro e admiro Paulina Chiziane, 
Mia Couto e Juvenal Bucuana. Eles 
têm muito a nos ensinar.

JC: Vamos falar um pouco das 
suas primeiras publicações!

AS: Publiquei a minha primei-
ra obra literária com o título “O 
Príncipe Suehtan e a Aruella no 
Tulipix” este ano. A obra foi editada 

pela Fundza, uma editora que está 
sediada na Beira, já participou em 
duas antologias com os títulos 
“Um Natal Experimental e Outros 
Contos” e “Espíritos Quânticos”.

JC: Que mensagens traz nessas 
obras?

AS: Na primeira, pensei em 
transmitir uma mensagem de 
empatia e amor ao próximo. Nessa 
obra, abordo a Aruella, uma menina 
albina, que se esconde do mundo 
por ter sofrido preconceito por 
causa da sua pele. Chamaram-
-lhe vários nomes e o seu ami-
go, o príncipe Suehtan, apoia-a 
demonstrando que somos todos 
diferentes, mas iguais. 

JC: E nas outras obras?

Um “Natal Experimental e 
Outros Contos” é um livro digital 
que foi produzido pela Gala-Gala 
Edições. A Editora queria um con-
to de Natal e eu escrevi o texto 
inspirando-me numa criança que 
buscava ter toda família reunida 
por ser um dia de Natal. A criança 
tem um parente que está sempre 
de viagem e não tem tempo de 
comemorar com a família. O petiz 
vai à busca do familiar e realiza o 
seu sonho de infância, de ver toda 
a família reunida. A terceira obra mi-
nha, intitulada Espíritos Quânticos, 
é uma narrativa sobre as histórias 
da África.

JC: O que dizem as crianças que 
lêem os seus livros?

AS: Gostam de ler as histórias 

Texto: Hortência Nhanombe
Fotos: Chahide Filipe 

e observam muito os desenhos. 
Dizem que os desenhos são mui-
to chamativos. Na verdade, nas 
minhas obras, uso muito as cores 
vivas. É um dos truques para atrair 
as crianças. 

JC: Andreia, com quantos anos 
podemos comprar ou oferecer 
um livro infanto-juvenil a uma 

criança?

AS: Depende. A partir dos 6 aos 
12 de idade? Os adultos também 
podem ler livros infanto-juvenis, 
para que possam contar as histó-
rias aos mais novos. 

JC: O que dizer aos pais que 
acham ser perda de tempo 

comprar livros infanto-juvenis 
para as crianças?

AS: Apelo, apelo bastante, 
a estes pais para que comprem 
livros para as crianças. Também 
aconselho a eles para que leiam as 

histórias dos livros para os petizes. 
Fazendo isso, criamos momentos 
de concentração com a família e 
estreitamos os laços entre pais 
e filhos. 

JC: O que pode ser feito para 
aqueles pais que não tem 

condições para comprar livros 
para os seus filhos?

AS: As bibliotecas podem ser 
um meio para levar as crianças 
a lerem livros, já que o acesso é 
gratuito. Para isso, é necessário 
investir-se no material e organi-
zar-se rodas de leitura, para que 
elas se sintam incluídas no pro-
cesso de ensino e aprendizagem. 
Meu desejo é que as pessoas com 
possibilidade de doar livros para as 
comunidades rurais e desfavoreci-
das assim o façam, para ajudarem 
as crianças que lá vivem.

JC: Parece que na sua área 
de literatura, não há muitos 

escritores cá no País?

AS: Somos poucos escritores, 
especialmente do sexo feminino, 
que apostamos na literatura no 
geral, a maioria são homens. Na 
literatura infanto-juvenil, somos 
ainda muito poucos. Mesmo assim, 
estamos a sobressair. Procuramos 
demonstrar que escrever para as 
crianças é importante, pois elas 
são o pilar e tudo começa na base.

JC: Conta com algum apoio para 
a impressão e a publicação das 

suas obras?

AS: Fui para algumas editoras 
para mostrar os meus contos, 
algumas me deram cotação de 
quanto custaria todo o serviço, 
mas directamente nunca recebi um 
apoio. Portanto, tive de investir por 
conta própria. 

JC: Como consegue continuar 
a escrever, mesmo entre 

dificuldades?

AS: Nunca pensei em desistir 
e quero continuar a publicar. Eu 
sempre sonhei fazer isso, es-
crever e publicar obras. Sei que 
requer persistência. Uso as redes 
sociais para divulgar parte do 
meu trabalho. Tenho uma página 
no Facebook, de nome Contos da 
Andreia. Adicionalmente, ajudo as 
outras pessoas que queiram usar 
a minha página para publicar con-
teúdos ligados à literatura. 

JC: Vamos falar um pouco dos 
seus sonhos!

AS: O meu maior sonho é 
ajudar as crianças a aprenderem 
a ler através dos contos que eu 
escrevo. Gostaria de escrever mais 
histórias, ir às escolas e trabalhar 
directamente com as crianças. 
Penso que é um bom meio poder 
interagir com elas e ajudar a me-
lhorar a qualidade de ensino em 
Moçambique.

JC: Como é que o público pode 
adquirir os seus livros?

As minhas obras estão dis-
poníveis nas livrarias aqui em 
Maputo, na Mabuko, Académica, 
Escolar Editora, Livraria Maputo 
e na livraria Fundza, na cidade da 
Beira. Os preços dos livros variam. 
Por exemplo, a obra o “Príncipe 
Suehtan e a Aruella no Tulipix” está 
a 385 meticais e o livro “Espíritos 
Quânticos” custa 850 meticais. “O Príncipe Suehtan e a Aruella no Tulipix” é recomendação para crianças

Andreia da Silva, escritora de livros para crianças.



MULHER E EMPREENDEDORISMO 
Setembro de  2022    O CampoO Campo   11

Jovens em Sofala 
ganham bolsas de estudo

A Secretária de Estado 
na província de Sofala, Stella 
Zeca, ofereceu bolsas de es-
tudo a dois jovens residentes 
na vila municipal de Goron-
gosa, que serão formados 
no novo Centro de Forma-
ção Profissional e Estudos 
Laborais Alberto Cássimo, 
que está a ser construído em 
Gorongosa.

Stella Zeca acredita que, 
com este incentivo, os jovens 
poderão ser empreendedo-
res e garantir auto-emprego, 
como também poderão par-
ticipar no desenvolvimento 
das comunidades, garantin-
do o sustento para as suas 
famílias.

“Falta muito pouco para 
podermos terminar as obras 
do Centro de Formação. O go-

Texto: Jamilo Joaquim

verno do distrito vai anunciar 
brevemente a conclusão das 
infra-estruturas. Obviamen-
te, é preciso pagar alguma 

coisa, mas também vamos 
encontrar, junto do governo, 
parcerias para que aqueles 
que não têm condições fi-

nanceiras possam ter algum 
apoio de modo a custear as 
despesas para estudar no 
Centro”, disse Stella Zeca.

Carolina António vai fre-
quentar o curso de canaliza-
ção. A futura estudante agra-
deceu o gesto e prometeu 
empenhar-se para almejar 
os resultados e mostrar a 
outros jovens que as mu-
lheres também podem dar o 
seu contributo na sociedade 
em pé de igualdade com os 
homens.

“Quero agradecer bas-
tante a Secretaria de Estado 
na província por me oferecer 
a bolsa porque não esperava 
ter esta oportunidade. Irei 
frequentar o curso de canali-
zação porque acho que tenho 
vocação para a área. Não só 
por isso, mas também porque 
o que os homens fazem tam-
bém podemos fazer como 
mulheres”, concluiu Carolina.

Stella Zeca, à esquerda, conversa com jovem Carolina António, beneficiária de uma das bolsas.

Governo de Maputo por criar 
28 mil postos de emprego

Já no próximo ano

Milhares de jovens pode-
rão beneficiar-se do projecto 
do Governo da província de 
Maputo com o qual se pre-
tende criar, em 2023, pelo 
menos 28 mil e 500 postos 
de emprego nas áreas pro-
dutivas, com destaque para 
mil funcionários agendados 
para o sector da Educação. 

Falando no Dia Internacio-
nal da Juventude, celebrado a 
12 de Agosto, o governador 
da província de Maputo, Júlio 
Parruque, informou que, du-
rante o primeiro semestre de 
2022, a província criou mais 
de 12 mil postos de empre-
gos, uma realização de 59.3 
porcento do plano anual. 

A falta de habitação é uma 
das preocupações dos jovens 
em Moçambique. Para mini-
mizar o problema, o governo 

Júlio Parruque Oswaldo Petersburgo

entregou recentemente mil 
e 750 talhões a jovens dos 
oito distritos da província de 
Maputo.

“Este ano já estão criadas 
condições para a implemen-
tação efectiva do projecto 
local de empreendedorismo 
UNDHELA, cujas condições 
fundamentais estão criadas 

para o seu financiamento, 
bem como a conclusão do 
projecto Condomínios Verdes, 
onde os jovens terão acesso 
a terra para produzir na Ma-
chamba” – disse Júlio Par-
ruque prometendo – “Ainda 
este ano vamos distribuir 
mais de 15 mil uniformes e 
materiais escolares para as 

raparigas de modo a garantir 
a sua inclusão e participação 
social, uma iniciativa inserida 
no programa Eu Sou Capaz”.

O Secretário de Estado 
para Juventude e Empre-
go, Oswaldo Petersburgo, 
desafia os jovens a serem 
proactivos na construção de 
uma sociedade mais justa, 

próspera e solidária, devendo 
assumir a sua responsabili-
dade e entrega às causas da 
nação. 

“Os jovens só poderão 
tirar o maior proveito das 
oportunidades, se estiverem 
preparados, organizados e 
prontos para agir em benefí-
cio da colectividade”, defen-
deu o interlocutor. 

Petersburgo anunciou 
que, brevemente, será pu-
blicada a lista dos jovens 
seleccionados para a fase 
seguinte do programa EM-
PREGA, na sua componente 
AGORA EMPREGA. Os jovens  
passarão para uma fase de 
treinamento sobre negócios 
e, de seguida, vão receber o 
respectivo financiamento.
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Gain lança projecto para aumento 
de produtos de origem animal

Governador desafia extensionistas 
a certificar qualidade de sementes

Em Nampula 

O governador da província 
de Nampula, Manuel Rodri-
gues, procedeu a 26 de Abril 
do ano em curso, ao lança-
mento do projecto de me-
lhoramento do consumo de 
alimentos de origem animal.

O novo projecto, avaliado 
em 14 milhões e meio de 
dólares norte-americanos, 
disponibilizados pelo Reino 
dos Países Baixos, está a ser 
implementado pela organi-
zação Gain e terá a duração 
de 5 anos.

Segundo o director da 
Gain em Moçambique, Gas-
par Cuambe, o Projecto tem, 
por objectivo, fortalecer os 
alimentos mais consumidos, 
para além de apoiar empre-
sas locais na produção de 
alimentos de origem animal 
e ainda promover boas prá-
ticas alimentares. “Durante 

Durante a primeira 
Reunião Técnica de Ex-
tensão Agrária, havida 
recentemente na cidade 
de Nampula, o governador 
Manuel Rodrigues desafiou 
os extensionistas afectos 
ao sector de Agricultura 
e Pescas a classificar e 
certificar a qualidade das 
sementes agrícolas antes 
de estas serem usadas 
pelos produtores locais.

Nos últimos anos, a 
província de Nampula co-
nheceu um aumento no 
número de extensionistas, 
de 268 em 2019 para os 
actuais 541. Adicionalmen-
te, existem na província 191 

os cinco anos, o Projecto vai 
procurar promover o consu-
mo de alimentos nutritivos 
nos corredores de Nacala e 
da Beira, numa altura em que 
mais de metade da população 
moçambicana sofre de des-
nutrição crónica”, garantiu a 
fonte adicionando que a meta 
é atingir um milhão e meio de 
pessoas de baixa renda em 
todos os distritos da província 
de Nampula.

Durante o lançamento do 
Projecto, Manuel Rodrigues, 
disse tratar-se de mais uma 
oportunidade de emprego 
para Nampula, a província 
mais populosa do País, com 
mais de seis milhões de ha-
bitantes, mas com grande 
potencial agrícola. “Nampula 
ostenta diversas potencia-
lidades, desde solos aráveis 
e férteis, óptimos para a 
produção de diversas cul-
turas agrícolas. Temos ainda 
boas áreas para a pastagem 

do gado, uma linha litoral de 
cerca de 570 quilómetros de 
costa, com potencial de pro-
duzir várias espécies de peixe. 
Somos também potenciais 
produtores de frango e ovos”, 
contou o governador.

Milhares de toneladas 
de carne necessários para 

combater desnutrição 
crónica em Nampula

A província de Nampula 
continua com uma taxa de 
53 porcento de desnutrição, 
principalmente em crianças, 
o que constitui preocupação 
para o Governo de Moçam-
bique, numa altura em que 
a província se ressente da 
falta de financiamento para 
os diversos sectores de pro-
dução, especialmente na 
agro-pecuária.

O combate a desnutrição 
em Nampula vai precisar de 
vários investimentos, espe-

cialmente na agricultura e na 
produção de carne. Dados 
fornecidos pelo governador 
Manuel Rodrigues indicam 
que, para alimentar toda a 
população local, Nampula 
precisaria anualmente de 
alimentos de origem animal 
em pelo menos 162 mil e 256 
toneladas de carne de frango 
e 32 milhões e 451 mil e 360 
dúzias de ovos. 

“Estamos a trabalhar para 
responder às necessidades. 
Em 2021, por exemplo, produ-
zimos cerca de três milhões e 
678 mil dúzias de ovos e 15 mil 
e 881 toneladas de carne de 
frango e 74 mil e 174 toneladas 
de peixe. Entretanto, a nossa 
produção da carne de frango 
e dos ovos estão aquém de 
satisfazer as nossas neces-
sidades locais”, disse Manuel 
Rodrigues.

Nampula reúne condições 
suficientes para o cultivo 
de soja e milho necessários 

à produção de ração para 
alimentar o sector pecuário 
local. Parte dos cereais que 
até então são produzidos é 
vendida na vizinha província 
de Cabo Delgado, mas traba-
lho adicional deverá ser feito 
para aproveitar as condições 
na sua máxima potência.

A escassez de investi-
mentos na produção dos ce-
reais está a deixar o governo 
apreensivo, levando com que 
este aposte na importação 
de culturas do Malawi. “Isso 
corrói a nossa auto-estima.

A população quer alcançar 
a soberania alimentar e redu-
zir a dependência económica. 
Adicionalmente, é nosso 
desejo que a província de 
Nampula saia da lista das que 
apresentam altos índices de 
desnutrição crónica”, concluiu 
Manuel Rodrigues.

Texto: Bernardo Cussumanga

Texto: Eugénio Adriano

extensionistas pertencentes 
às organizações não-gover-
namentais e 231 do sector 
privado. Os números resultam 
de esforços conjuntos entre o 
governo e o sector privado, 
num trabalho que contribuiu 
para a subida do número de 
famílias assistidas, de 87 mil e 
800 em 2019 para os actuais 
de 122 mil e 250, com uma 
evolução na ordem dos 28 
porcento.

Entretanto, existe em 
Nampula um problema de 
certificação da qualidade de 
sementes agrícolas. Segundo 
Manuel Rodrigues, para uma 
boa produção e produtividade 
agrícola ao nível da província, 
os extensionistas são os prin-
cipais actores e responsáveis 

na transmissão das técnicas 
e tecnologias adequadas de 
produção agrícola e no acom-
panhamento dos camponeses 
para que estes não cometam 
erros ou falhas no trabalho 
da terra.

Para o governador, não é 
justificável que se continue a 
ouvir lamentações dos produ-
tores alegando terem recebido 
uma semente de fraco poder 
germinativo, visto que o go-
verno investe tanto na aquisi-
ção de sementes melhoradas, 
para uso dos camponeses, de 
forma a garantir o aumento de 
rendimento da produção.

“Quando dialogamos com 
produtores da província, mui-
tas vezes recebemos recla-
mações ou queixas sobre a má 

qualidade de sementes distri-
buídas, aliado ao fraco poder 
germinativo. Isso significa que 
os extensionistas não estão a 
desempenhar da melhor for-
ma o seu papel de verificação 
e certificação da qualidade das 
sementes agrícolas”, disse 
Manuel Rodrigues.

Para reverter o cenário, 
recomenda Manuel Rodrigues, 
os extensionistas devem ser 
coerentes e aplicar da melhor 
forma o conhecimento que 
detêm.

Um dos desafios na área 
da agricultura em Nampula, é a 
inexistência de extensionistas 
em algumas comunidades 
rurais. “Há comunidades que 
têm cerca de quatro a cinco 
extensionistas, quando ou-

tras nem um têm. É preci-
so adoptar-se um outro 
modelo de afectação dos 
extensionistas como for-
ma de expandir a cober-
tura destes profissionais, 
evitando-se assim deixar 
outros produtores sem 
nenhuma assistência téc-
nica agrária”, aconselhou o 
governante.

A produção agrícola em 
Nampula aumentou, de 10 
milhões e 570 mil em 2019 
para os actuais 11 milhões 
e 830 mil toneladas de 
produtos diversos na pre-
sente campanha agrícola 
2021/2022, com uma pro-
jecção de 12 milhões e 600 
mil toneladas para a próxima 
campanha agrícola.
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Texto: Augusto Valente

Centro de Ocua regista 
aumento casos de malária

De quatrocentos para mais de mil

O número de doentes por 
malária no Centro de Saúde 
de Ocua, no distrito de Chiúre, 
província de Cabo Delgado, 
está a aumentar.

De Janeiro a Agosto do ano 
em curso, foram reportados 
pelo menos mil casos, contra 
os 400 registados no mesmo 
período de 2021.

Informações fornecidas 
pelo chefe do Centro de Ocua, 
Ibraimo Mualimo, indicam que, 
durante os primeiros oito me-
ses do ano, a unidade sanitária 
registou um óbito devido a 
malária. 

De acordo com a fonte, 
o mau saneamento do meio 
está a contribuir para o au-

Texto: Teresa Tadeu 

Mortes materno-infantis 
preocupam Saúde em Niassa

Nos primeiros três meses 
do ano em curso, o sector da 
Saúde em Niassa registou 29 
óbitos associados à gravidez, 
parto e pós-parto, contra 19 
mortes do igual período de 
2021, 24 porcento dos quais 
são menores com idades 
compreendidas entre os 15 e 
19 anos.

A responsável Programa 
Saúde Materno-Infantil (SMI) 

em Niassa, Octávia Cons-
tâncio, explicou que contri-
buem consideravelmente 
para a elevação do número 
de mortes maternas as he-
morragias, abortos inseguros, 
algumas práticas tradicionais 
e a eclampsia, afecção grave 
que ocorre geralmente no fi-
nal da gravidez, caracterizada 
por convulsões associadas à 
hipertensão arterial.

As práticas tradicionais 
apontadas pela chefe de SMI 

no Niassa incluem a toma de 
medicamentos tradicionais, 
alegadamente para acelerar o 
trabalho do parto e tabus, que 
não permitem que as mulheres 
se dirijam às unidades sani-
tárias na ausência dos seus 
maridos, mesmo quando es-
tão em trabalho de parto, facto 
que faz com que as grávidas 
desenvolvam complicações 
no parto.

“Apesar destas práticas 
com tendências de anular os 

esforços do sector da Saúde, 
continuamos a sensibilizar a 
mulher a dirigir-se à unidade 
sanitária mais próxima, de for-
ma atempada, de modo que, 
se for detectado um factor 
de risco, seja dado o devido 
seguimento por precaução e 
seja referida a uma unidade 
sanitária com capacidade ci-
rúrgica, com vista a reduzir os 
casos de mortes maternas”, 
explicou  Octávia  Constâncio. 

A responsável provincial 

do SMI refere que, para a boa 
saúde da mulher, a sua insti-
tuição tem realizado, de forma 
contínua, palestras falando 
das vantagens do início pre-
coce da consulta pré-natal, 
importância do planeamento 
familiar, rastreio do cancro 
e aborto seguro. Na mesma 
senda, têm sido privilegiados 
encontros com os actores 
comunitários como líderes, 
matronas, Agentes Polivalen-
tes (APs) e outros.

mento da doença na região. 
“Deve-se, por um lado, ao 
deficiente saneamento do 
meio das comunidades e, por 

outro, à aderência aos servi-
ços daquela unidade sanitária 
motivado pela sensibilização 
realizada pelas autoridades 

comunitárias e pelos agentes 
polivalentes de saúde da co-
munidade”, justificou Muali-
mo. As autoridades da Saúde 

estão a trabalhar para inverter 
o cenário. 

“Estamos a coordenar 
esforços com as estruturas 
de base para desenvolverem 
palestras de sensibilização 
da população de forma a aca-
tarem as medidas básicas de 
saneamento do meio, elimi-
nando os charcos e arbustos 
em redor das moradias, cavar 
aterros sanitários para de-
pósito do lixo, pois estes são 
os principais locais onde o 
principal causador da malária 
se multiplica”, disse Ibraimo 
Mualimo antes de apelar para 
que a população local acate 
as medidas de prevenção da 
malária, limpando arredores 
das casas e usando correcta-
mente as redes mosquiteiras.
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Texto: Eugénio Adriano

Sector florestal precisa de incentivos
Defende Secretário de Estado em Nampula

O secretário de Estado 
em Nampula, Mety Gondola, 
defende que as comunidades 
e os investidores devem 
impulsionar o sector de 
florestas para o desenvolvi-
mento socioeconómico sem 
comprometer o ecossistema 
da província.

A defesa surge durante 
o Seminário de Consulta 
Pública sobre o Anteprojecto 
da Lei Florestal, ocorrido em 
Abril do ano em curso na 
cidade de Nampula.

Segundo Gondola, o pro-
cesso de revisão da Lei 
Florestal deve impulsionar o 
sector de florestas, de forma 
a assegurar que o património 
florestal existente contribua 
para o desenvolvimento so-

cioeconómico sem compro-
meter a integridade do ecos-
sistema florestal, sobretudo 
olhando para a sustentabi-
lidade dos recursos para as 
gerações vindouras. “São 
ainda necessárias políticas 
que promovam a segurança 

alimentar e a mitigação de 
mudanças climáticas, que 
actualmente tem acontecido 
de forma cíclica na nossa pro-
víncia, originando desastres 
naturais, como vimos com a 
tempestade Ana e os Ciclo-
nes Kenneth e Gombe”, disse 

Mety Gondola.
Moçambique é signatá-

rio de diversos protocolos, 
tratados e convenções nas 
áreas climáticas, de biodi-
versidade, zonas húmidas, 
bacias hidrográficas, e na 
área do combate à deserti-

ficação. Segundo Gondola, 
a Consulta Pública sobre o 
Anteprojecto da Lei Florestal 
é garantia de que será pro-
duzida uma lei participativa 
e transparente, que reúne 
consensos e equilíbrio de to-
dos os segmentos do Sector 
Florestal.

A província de Nampula 
conta com mais de um milhão 
e 191 mil hectares de flores-
tas naturais. A perspectiva 
do Governo é fazer com que 
a província saia dos dois por-
cento e contribua com o um 
Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional de quatro porcento.

O processo de auscul-
tação pública sobre o Ante-
projecto da Lei Florestal foi 
lançado em 14 de Fevereiro 
do em curso, pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi.

Texto: António Amoroliva

O presidente do Conselho 
Municipal de Chimoio, João 
Ferreira, procedeu recen-
temente à reabertura do 
sistema de esgoto de Nha-
maonha, que se encontrava 
degradado há mais de três 
décadas.

Os residentes do bairro de 
Nhamaonha já não vão pas-
sar por situações de poluição 
do ar provocadas pelas águas 
negras que eram libertadas 
a partir da Penitenciária 
Agrícola de Chimoio, vulgo 
Cabeça de Velho.

A entrega do esgoto re-
construído representa a 
concretização de uma das 
promessas feitas por João 
Ferreira durante a campa-
nha eleitoral, que teve como 
lema “Por uma qualidade de 

Depois de 30 anos paralisado 

Sistema de esgoto em 
Nhamaonha volta a funcionar

vida para os munícipes de 
Chimoio”. De acordo com 
João Ferreira, o projecto 
que levou à construção do 
sistema foi executado com 

apoio da empresa Pipeline 
Moçambique e custou aos 
cofres da edilidade cerca de 
300 mil meticais. O presi-
dente do Conselho Municipal 

de Chimoio garantiu que a 
autarquia de Chimoio sempre 
vai continuar a dar o seu má-
ximo na resolução de outros 
problemas que apoquentam 

os munícipes da cidade de 
Chimoio. 

“Vamos continuar a tra-
balhar em prol do bem-estar 
do munícipe, focando-nos 
em todas as áreas, sobretudo 
na área de género”, prometeu 
o edil de Chimoio.

Durante a entrega do 
sistema de esgoto, o co-
mandante da Penitenciária 
Agrícola de Chimoio, Joaquim 
Saíde, disse que a reabilita-
ção da obra vai contribuir para 
a melhoria do meio ambiente 
local.

“O sistema trouxe um 
novo ar, não só para os 
residentes do bairro como 
também para os reclusos 
e funcionários da nossa 
instituição. Assegurou que 
vamos conservar esta obra”, 
concluiu Joaquim Saíde.
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ÁGUA E SANEAMENTO

Texto: António Amoroliva

Texto: António Taimo

O governo do distrito de 
Namarroi, na província da 
Zambézia, entregou no pri-
meiro semestre do ano em 
curso, um total de 10 fontes 
de água potável à população 
local, contando actualmente 
com 191 fontes espalhadas 
em todas localidades, embo-
ra 18 delas já estão avariadas. 

Segundo o administrador 
Chabane Jalilo, as bombas 
manuais beneficiam à po-
pulação de Namarroi-Sede, 
Lipali, Muemue e Mudine, 
assim como as povoações de 

Governo incrementa 
acesso à água potável 

Em Namarroi 

Namurauane, Maholo, Nama-
ria, Nicuie, Ndalawi, Mutepua 
B, Mussoco, Ilugo e Niaga. 

O chefe do executivo 

distrital disse ainda que, para 
o presente ano, o distrito pla-
nificou abrir 20 fontes de água 
que irão beneficiar seis mil 

pessoas, estando-se apenas 
à espera de fundos para a 
execução dos projectos.

Entretanto, o acesso à 
água em Namarroi ainda está 
aquém do desejado, segundo 
conta o administrador. 

“A taxa de cobertura si-
tua-se em 34,8 porcento, 
beneficiando um total de 54 
mil e 900 habitantes, mas o 
distrito precisa de satisfazer 
mais de 165 mil habitantes. 
Reconhecemos a insuficiên-
cia deste precioso líquido, 
principalmente na vila sede de 
Namarroi, onde o sistema de 
abastecimento é deficiente. 
Esperamos que, brevemente, 

O Conselho Municipal da 
Cidade de Maxixe, na provín-
cia de Inhambane, investiu 
mais de 700 mil meticais na 
construção de uma bomba 
manual com profundidade 
de 60 metros e caudal de 
três metros cúbicos por hora, 
empreendimento que vai be-
neficiar cerca de 400 famílias 
do bairro Barrane.

Segundo o presidente do 
Conselho Municipal da Maxi-
xe, Fernando Bambo, a cons-
trução da infra-estrutura visa 
dar resposta ao pedido dos 
residentes. 

A nova obra junta-se às 
duas bombas manuais dis-
poníveis no bairro, mesmo 
assim, as fontes continuam 
escassas pois não satisfazem 
a todos os residentes.

“A abertura desta fonte 

o sistema vá ser melhorado 
no âmbito do programa Água 
Segura”, antecipou Chabane 
Jalilo.

Chabane Jalilo

Um alívio para 400 famílias

Residentes de Barrane 
ganham nova fonte de água

visa dar resposta ao clamor 
dos munícipes que, para obter 
água potável, recorriam aos 
poços a céu aberto ao longo 
do rio, colocando a saúde 

em risco. As comunidades 
vivem dispersas, mas esta-
mos a trabalhar com vista a 
aproximar água potável às 
famílias” - disse Fernando 

Bambo contando os planos 
do Governo - “O nosso maior 
desafio é a aproximação de 
infra-estruturas sociais às 
populações, tais como rede 
escolar, rede sanitária e vias 
de acesso. Neste momento, a 
prioridade está para Barrane. 
Temos ainda como objecti-
vo transformar as bombas 
manuais em sistemas para 
oferecer água a mais gente”.

Guilhermina Paulino, resi-
dente do bairro Barrane, está 
feliz porque passa a beber 
água potável e vai parar de 
percorrer as longas distâncias 
que lhe eram habituais. 

“Já não vamos caminhar 
muito. Estávamos a consumir 
água de poços que, vezes 
sem conta, era suja e nociva 
para o consumo humano”, 
disse Guilhermina Paulino. 

Marta Roque, outra resi-
dente daquele bairro, conta 
que os dias difíceis por que 
passou já se foram. 

“Para além de nos aliviar 
do consumo de água impró-
pria, a fonte vai proteger-nos 
dos abusos que sofremos 
com pessoas de má-fé que, 
à calada da noite, assediavam 
ou abusavam as mulheres da-
qui do bairro”, relatou Marta 
Roque.Guilhermina Paulino

População participou da inauguração da fonte que custou 700 mil meticais
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População de Rapale ganha nova rádio 
Acesso à informação em Nampula

O Instituto de Comunicação 
Social (ICS) em Nampula inau-
gurou, a 28 de Julho do ano em 
curso, a Rádio Comunitária de 
Rapale, que vai prover o direito 
à informação a cerca de 19 mil 
habitantes.

Acessível em 99.3 nas ban-
das de Frequência Modulada 
(FM), a rádio de Rapale constitui 
um ganho para a população 
local. A cerimónia de inaugu-
ração da rádio foi orientada 
pelo secretário de Estado na 
Província de Nampula, Mety 

Gondola, que, na ocasião, pediu 
aos profissionais da rádio para 
conservarem a infra-estrutura 
e a produzirem conteúdos 
preconizados na política edi-
torial do ICS. “Esperamos que 
a rádio venha a contribuir no 
combate de doenças que en-
fermam a comunidade, através 
de mensagens e programas a 
serem produzidos e difundidos. 
Queremos também que a rá-
dio entretenha a população e 
traga informações credíveis, 
evitando a propagação de de-
sinformações que visam tirar o 

foco da população”, recomen-
dou Mety Gondola. Intervindo 
no evento de inauguração, o 
delegado do ICS em Nampula, 
Flávio Chitsondzo, informou 
que, com a nova rádio de Rapale, 
a Delegação Provincial passa 
a ter 10 rádios. “Está prevista 
a inauguração de outras duas 
(rádios) ainda neste ano. Estas 
acções fazem parte do Plano 
Quinquenal do ICS, que visa 
expandir cada vez mais as suas 
actividades nas comunidades, 
com vista a contribuir para o 
bem-estar da população, atra-

vés de programas de difusão de 
informações viradas ao desen-
volvimento comunitário”, disse 
Flávio Chitsondzo.

O administrador do distrito 
de Rapale, Salvador Talapa, 
também participou da inau-
guração da rádio. Talapa disse 
que a chegada da rádio significa 
vantagens para a população. “É 
mais-valia porque a mesma vai 
servir de elo de ligação entre o 
governo e a comunidade, assim 
como vai permitir difundir in-
formações de utilidade pública 
em tempo real, contribuindo, 

deste modo, no desenvolvi-
mento da região”, justificou 
Salvador Talapa. 

Ainda na cerimónia de inau-
guração da Rádio Comunitária 
de Rapale foram entregues 
aos colaboradores do ICS em 
Nampula diferentes meios e 
materiais de trabalho, incluindo 
motorizadas, telefones ce-
lulares, modems, gravadores 
e computadores. A oferta do 
equipamento visa o empode-
ramento das rádios de Nam-
pula, para que estas atinjam as 
zonas mais recônditas.

UNICEF financia material
de trabalho ao ICS 

Para fortalecer divulgação de informação nas zonas rurais 

O Instituto de Comunicação 
Social (ICS) em Nampula vai 
fortalecer a sua capacidade 
de funcionamento e provisão 
de informação às comunida-
des rurais na província com a 
alocação, em Julho do ano em 
curso, de meios de transporte 
e conjuntos de equipamento 
de trabalho, financiados pelo 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF).

Como resultado do finan-
ciamento, as rádios do ICS 
receberam motorizadas, dois 
computadores, dois gravado-
res, duas impressoras, mode-
ms, 25 telemóveis, cinco kits de 
escuta colectiva, para o centro 
de Corrane, e nove motorizadas 
equipadas com altifalantes, 
acoplados a amplificadores a 
serem usados para campanhas 
de mobilização social em zonas 
mais recônditas.

O material é parte de um 
programa de reforço à capa-

cidade das rádios na produção 
de conteúdos educativos, com 
vista a reduzir doenças nas 
comunidades, assim como a 
divulgar os direitos e deveres 
das crianças e as estratégias 

de prevenção dos desastres 
naturais e protecção do meio 
ambiente. O coordenador pro-
vincial do UNICEF na província 
de Nampula, Baisamo Marceli-
no, falando no acto da entrega 

dos meios de circulação e do 
material, informou que a sua 
organização tem vindo a teste-
munhar a forma incansável pela 
qual o ICS tem-se empenhado 
para dar voz às comunidades, 

promovendo a sua partici-
pação activa nos programas 
radiofónicos e sobre assuntos 
que preocupam o dia-a-dia da 
população das zonas rurais.

O secretário de Estado na 
província de Nampula, Mety 
Gondola, participou do evento 
de entrega do material. Na oca-
sião, Gondola expressou grati-
dão e satisfação com o trabalho 
feito pelo UNICEF na criação 
de condições condignas para 
melhor servir a população.

 “O financiamento do equi-
pamento é mais um sinal de 
compromisso que o UNICEF 
tem na construção da plata-
forma de desenvolvimento da 
província de Nampula e do País 
através do acesso à informa-
ção", disse a fonte, pedindo aos 
beneficiários que façam uso 
racional dos bens oferecidos 
para que sejam úteis por muito 
tempo.
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