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RECONSTRUÇÃO DE CABO 
DELGADO VAI DURAR CERCA 
DE TRÊS ANOS
• O Executivo aprovou o plano de acção e os mecanismos de implementação; 
• Processo vai ser financiado pelo Governo e parceiros de cooperação

Vítima de ataques terroristas 
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O Conselho de 
Ministro (CM) 
aprovou, esta 
terça-feira (21), 
em sede da 

sua 32ª Sessão Ordinária, 
o Plano de Reconstrução 
das zonas afectadas pelos 
ataques terroristas na 
província de Cabo Delegado 
durante o período 2021/2024, 
incluindo os mecanismos de 
implementação. 
Entretanto, segundo o porta-
voz do CM, Filimão Suazi, 
os valores implicados na 
reconstrução daquele ponto 
situado no norte do país serão 
revelados num momento 
oportuno.
“Sobre o Plano de 
Reconstrução de Cabo 
Delegado, não me refiro ainda 
sobre o orçamento porque, 
certamente, vai haver 
cerimónias específicas para 
dar a conhecer à imprensa 
os valores implicados, mas, 
com certeza, o Governo 
vai intervir com recurso 
próprios sem descartar os 
apoios dos seus parceiros de 
cooperação”, explicou Suazi.
Assegurou já haver “acções 

concretas” ao nível da 
reposição da linha de energia 
eléctrica e de algumas vias 
de acesso. Diz ser trabalhos 
integrados no referido Plano, 
mas que não irão esperar até 
que existam apoios externos 
para a sua implementação.
“Portanto, o Governo vai 
avançado de modo que os 
apoios externos cheguem 
enquanto alguns trabalhos 
já foram adiantados. O plano 
foi aprovado e vai haver 
sessões apropriadas para 

se partilhar os elementos 
específicos como a questão 
do orçamento, quem são 
os parceiros que já se 
pronunciaram, daqueles 
que se espera algum tipo de 
apoio”, informou o porta-voz.
Ainda na mesma sessão, o 
Governo aprovou a resolução 
que ratifica o Acordo de 
Crédito MOZ-12, celebrado 
entre o Governo e o Exim 
Bank da Coreia, em Maio 
de 2021, no valor de 88,705 
milhões de dólares norte-

RECONSTRUÇÃO DE CABO DELGADO 
DEVERÁ ARRANCAR NOS PRÓXIMOS TEMPOS

O Governo vai intervir com recursos próprios, enquanto não chegam apoios dos 
parceiros de cooperação.

americanos, destinados ao 
financiamento do Sistema 
de Informação de Gestão de 
Segurança Pública. 
Igualmente, a 32ª Sessão 
Ordinária do CM aclamou 
a resolução que aprova 
as superfícies e limites 
geográficos das cidades de 
Xai-Xai, Chibuto e da Vila 
de Mandlakazi (província de 
Gaza) e revoga a descrição 
técnica dos limites da cidade 
de Xai-Xai, constante da 
resolução n.º3/81, de 2 de 
Setembro. 
“A resolução revê, define e 
estabelece as superfícies e 
os limites geográficos das 
cidades de Xai-Xai, Chibuto e 
Vila de Mandlakazi, de modo 
a propiciar um ambiente para 
a melhor gestão do território 
e prestação de serviços aos 
cidadãos”, explicou Filimão 
Suazi.
Durante a sessão, o Conselho 
de Ministros apreciou 
as informações sobre o 
balanço do Plano de Acção 
da campanha do programa 
SUSTENTA 2021/2022, o 
balanço e perspectivas 
de aplicação das medidas 
sobre prevenção do novo 
Coronavírus (responsável 
pela pandemia da Covid-19) e 
seu impacto para a economia 
do país.   
Os ministros apreciaram, 
também, informações 
sobre a gestão dos 
recursos humanos do 
Estado na Administração 
Pública, o relatório sobre 
procedimentos disciplinares 
aos funcionários e agentes 
do Estado em 2020, e a 
implementação e revisão 
da matriz do Plano Nacional 
para o Combate às Piores 
Formas de Trabalho Infantil 
em Moçambique.
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Candidatura torna Moçambique num agente activo no 
contexto das Relações Internacionais

Foi uma decisão muito sábia do nosso Governo

Analistas do campo 
das Relações 
I n t e r n a c i o n a i s 
olham para a 
candidatura de 

Moçambique a membro não 
permanente do Conselho de 
Segurança da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para o 
mandato 2023-2024 como uma 
decisão oportuna, porquanto 
um privilégio a entrada do país 
para um organismo que discute 
assuntos principais do mundo.
Decorre a campanha de 
candidatura de Moçambique 
a membro não permanente 
do órgão, depois de lançada, 
semana passada, pelo 
Presidente da República (PR), 
Filipe Nyusi, em Maputo.
Para o analista e académico 
Calton Cadeado, a entrada do 
país no Conselho de Segurança 
da ONU vai colocá-lo num lugar 
privilegiado, tornando-o num 
agente activo no contexto das 
Relações Internacionais.
Todavia, diz ser necessário um 
trabalho a ser feito durante a 

campanha: Primeiro, é preciso 
que Moçambique tenha uma 
diplomacia mais actuante no 
que diz respeito às questões 
globais, sobretudo quanto à paz 
e segurança internacionais e 
o desenvolvimento. Segundo 
declarou, em entrevista ao 
semanário Domingo, é preciso 
que o país faça, nas Relações 
Internacionais, um activismo 
que traga resultados, não 
imediatos, mas que sirvam 
para colocar na agenda global 
assuntos que interessam a si e a 
muitos países.
A candidatura de Moçambique 
lança-se num contexto em 
que o país se debate com o 
terrorismo em Cabo Delgado. 
Esta questão foi alvo de menção 
pelo analista, considerando 
assunto de primazia na agenda 
política global e impulsionada 
pelos Estados Unidos da 
América (EUA).
 “Moçambique, também, 
pode fazer isso, mas alargar 
isso, por exemplo, para África 
Austral, onde o assunto está 

a ser colocado hoje como um 
problema, por causa do que 
está a acontecer no norte de 
Moçambique, particularmente 
em Cabo Delgado. É verdade que 
nas regras do funcionamento 
do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, por vezes 
é preciso manter uma certa 
equidistância nisso, não para ir 
defender lá assuntos pessoais, 
particulares, individuais, mas 
aqueles de interesse da maioria, 
interesse global. E neste caso, o 
interesse de terrorismo não é só 
de Moçambique, é, também, da 
África Austral”, vincou.
Por seu turno, o antigo 
secretário-geral da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), 
Murade Murargy, considerou: 
“Foi uma decisão muito 
sabia do nosso Governo, de 
apresentar a nossa candidatura 
a membro não permanente 
do Conselho de Segurança. É 
uma velha aspiração do nosso 
país […]. Representa uma 
grande satisfação. Eu creio 

CANDIDATURA DO PAÍS AO CONSELHO 
DE SEGURANÇA DA ONU VISTA COMO DECISÃO 
OPORTUNA 

que já merecemos estar no 
Conselho de Segurança, porque 
Moçambique foi sempre um país 
que pautou pela paz, sempre 
apregoou a paz, sempre lutou 
pela paz no mundo. Portanto, 
esta é uma das razões, no fundo, 
muito fortes”.
O diplomata reconheceu 
que Moçambique já enfrenta 
problemas internos 
relacionados à instabilidade, 
mas que tal não signifique que 
não lute pela paz e segurança no 
mundo.
Acredita que este é o 
momento oportuno para que 
o país ingresse no Conselho 
de Segurança das Nações 
Unidas, em resultado de “muitas 
razões”, como são os casos do 
contributo das suas tropas para 
algumas missões de paz no 
mundo, as conversações com a 
Renamo que culminaram com 
o estabelecimento de paz, entre 
outras acções. 
Por causa disso, Murargy 
está certo que não vai haver, 
“assim”, uma grande campanha 
para se chegar ao Conselho de 
Segurança da ONU, e explica: 
Quase que há uma unanimidade 
em todos os países, que 
Moçambique vá ao Conselho de 
Segurança. [mas] Isto não põe 
em questão que vamos ter que 
fazer um grande esforço para 
obtermos os votos necessários 
para sermos aprovados e 
admitidos no Conselho de 
Segurança.
Para o antigo secretário-geral da 
CPLP, a entrada de Moçambique 
no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas vai conferir 
dignidade internacional. O 
país passará a ser muito mais 
conhecido através do trabalho 
que irá desenvolver no órgão. 
“São ganhos políticos que nós 
vamos conseguir granjear 
por participar neste fórum 
internacional”, sublinhou.
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A decisão de candidatura 
ao Conselho de Seguran-
ça da ONU surge em 2020, 
no contexto da declaração 
do Presidente da República 
relativa à importância que 
o país atribui aos esforços 
conjugados da humanidade 
na busca da paz e seguran-
ça internacionais.
Por isso, a ministra dos Ne-
gócios Estrangeiros e Coo-
peração, Verónica Macamo, 
afirma que a decisão de 
candidatura reflecte o em-
penho de Filipe Nyusi na 
implementação da política 
externa e na condução da 
diplomacia moçambicana, 
particularmente na com-
ponente de manutenção da 
paz e segurança.
Além disso, acrescenta que 
tal decorre dos fundamen-
tos da política externa de 
Moçambique, que coloca as 
organizações internacio-
nais, em particular as Na-

ções Unidas, no centro das 
prioridades do país.
“Moçambique é uma na-
ção que nasceu no quadro 
da autodeterminação como 
um direito imaleável dos 
povos, cultiva uma relação 
de parceria simbiótica com 
a ONU, sobretudo na acção 
externa que desenvolve no 
contexto dos esforços glo-

bais em busca de soluções 
dos desafios que a huma-
nidade enfrenta”, proferiu 
a chefe da diplomacia mo-
çambicana, sublinhando 
que a candidatura visa par-
tilhar a experiência acumu-
lada por Moçambique no 
âmbito de paz e segurança, 
recorrendo ao diálogo, por-
quanto arma de grande im-

portância na resolução de 
conflitos.
Moçambique candidata-se 
passados 46 anos desde 
que emergiu como Estado 
independente e soberano, 
da mesma forma que pas-
sam 46 anos que o país, na 
qualidade de nação inde-
pendente e soberana, assu-
miu o seu lugar no concerto 
das nações. 
“Por isso, acreditamos que 
o país reúne todas as con-
dições necessárias para 
materializar o direito de ser 
membro do Conselho de 
Segurança das Nações Uni-
das. Reúne todas as condi-
ções de assumir a honra e 
o dever de contribuir para 
os esforços colectivos para 
a preservação da justiça e 
desenvolvimento interna-
cionais”, referiu.

A eleição para o órgão está prevista 
para Junho de 2022. Discursando 
no lançamento da campanha de 
candidatura, o PR justificou a decisão 
alegando que o país sempre atribuiu 
uma especial atenção à ONU, pelo 
papel que tem desempenhado desde o 
período da luta de libertação nacional 
até o presente.
“Antes da nossa independência, 
as Nações Unidas foram um fórum 
privilegiado de afirmação do nosso 
direito à autodeterminação e 
independência”, disse, sublinhando que 
a eleição de Moçambique vai significar 
a consagração do papel da diplomacia 
nacional “cuja trajectória, entre glórias 
e solavancos, logrou ao longo dos 
tempos tornar Moçambique mais 
visível na arena internacional como 
um país amante da paz e defensor da 

prosperidade dos povos”.
Esta é a primeira vez que o país toma esta 
decisão, desde a sua independência. O 
sucesso vai permitir que Moçambique 
integre a equipa dos 15 membros do 
órgão, especificamente como parte dos 
10 não permanentes que se juntam aos 
permanentes, nomeadamente Rússia, 
França, Reino Unido, EUA e China.
Uma vez consumada a eleição de 
Moçambique, o referido mandato vai ter 
início no dia primeiro de Janeiro de 2023, 
com término a 31 de Dezembro de 2024.
Segundo o Estadista, a candidatura 
goza de apoio unânime e do endosso 
dos restantes 15 países membros da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) e dos 54 Estados 
membros da União Africana (UA) e dos 
restantes continentes, incluindo os 
países membros da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP).
“Contudo, consideramos que mais 
trabalho se afigura necessário com 
vista a alargar e consolidar o círculo 
de apoios e reunir o maior consenso 
possível à volta da candidatura do 
nosso país, conhecido no mundo como 
amante da paz e da liberdade dos povos 
e fiel cumpridor da Carta das Nações 
Unidas”, reconheceu Filipe Nyusi.
O Conselho de Segurança das Nações 
Unidas é o órgão com responsabilidade 
primária de manter a paz e segurança 
internacionais, possuindo, por essa 
razão, à luz da Carta das Nações Unidas, 
a autoridade e competência para agir 
em nome de todos os seus membros, 
que são, agora, 193 Estados ao nível 
global.

Decisão reflecte empenho do Presidente da República na implementação da 
política externa

CANDIDATURA REFLECTE EMPENHO NA IMPLEMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA EXTERNA

HÁ UMA LARGA MANIFESTAÇÃO DE SIMPATIA 
E ENCORAJAMENTO POR PARTE DOS PAÍSES AMIGOS



522 de  Setembro de 2021 NOTÍCIA

Acesso à justiça continua um desafio para muitos moçambicanos – Carlos de Rosário

Os cidadãos 
n a c i o n a i s , 
sobretudo os 
das zonas rurais, 
c o n t i n u a m 

a enfrentar desafios 
relacionados ao acesso 
à justiça, conforme uma 
avaliação feita pelo Primeiro-
ministro (PM), Carlos 
Agostinho do Rosário.
O governante reconheceu 
o facto durante o evento 
de lançamento do Plano 
Estratégico do Ministério 
Público (PEMP 2022-2026), 
realizado esta segunda-
feira (20), concernente ao 
exercício das funções legais 
e constitucionais, que ele 
presidiu.
Como forma de colmatar 
esta situação, o governante 
garante que o Executivo 
tem apostado na melhoria 
do sistema judiciário, 
enquadrada num amplo 

processo de reformas do 
Estado, que inclui a construção 
e reabilitação de edifícios 
para o funcionamento das 
instituições judiciárias, com 
destaque para a iniciativa 
presidencial “Um distrito, um 
tribunal”.
Para o PM, o instrumento 
lançado vai capitalizar 
os sucessos alcançados 
com a implementação do 
plano estratégico anterior, 
que vigorou entre 2012 e 
2016, visto que o actual 
assenta-se em cinco eixos 
principais, nomeadamente 
o controlo da legalidade; a 
intervenção processual; 
informação e educação 
jurídica; cooperação jurídica 
e judiciária internacional, 
e o desenvolvimento 
institucional. 
Indo mais além, o Primeiro-
ministro reconheceu o 
progresso do sector da justiça 

como indispensável para a 
reafirmação de uma cultura 
de governação democrática 
e respeito pelo Estado de 
Direito.
Nesta senda, segundo 
informou, a promoção 
de acções que visam o 
fortalecimento e a melhoria 
do funcionamento das 
instituições de justiça e 
garantia da prestação de 
serviços de qualidade aos 
cidadãos têm sido a prioridade 
do Governo.
Na sua visão, a introdução 
deste instrumento é 
pertinente, pois pretende 
assegurar o acesso à justiça 
para os cidadãos, com 
enfoque aos que têm maiores 
dificuldades, como é o caso 
das pessoas que vivem nas 
zonas rurais.
Por sua vez, a procuradora-
geral da República, Beatriz 
Buchili, reiterou que o PEMP 

ACESSO À JUSTIÇA 
CONTINUA DESAFIO NAS ZONAS RURAIS 

pretende dotar a instituição 
de um instrumento de 
orientação estratégica, com 
o desejo de ser um Ministério 
Público (MP) à altura dos 
desafios do sector da justiça 
no país. 
Ciente que a prossecução 
dos objectivos traçados 
no plano depende do 
esforço conjunto de outros 
sectores e instituições do 
Estado, a magistrada do 
Ministério Público apelou o 
envolvimento de todos na sua 
implementação.
Disse esperar que a 
implementação do 
instrumento contribua 
para a melhoria das acções 
realizadas pelo MP na defensa 
do Estado, no interesse 
democrático e garantias 
legais e constitucionais dos 
cidadãos.  
Refira-se que a cerimónia 
de lançamento do Plano 
Estratégico foi realizada em 
formato híbrido (presencial 
e virtual) e contou com 
a participação de órgãos 
do Ministério Público e do 
Governo. Decorreu numa 
altura em que a Procuradoria-
Geral da República assinalou 
a passagem dos 32 anos da 
sua institucionalização como 
órgão Superior do MP.
O PEMP, cuja elaboração 
contou com o financiamento 
da Cooperação Suíça e 
Governo moçambicano, 
está orçado em seis mil 
milhões de meticais, a serem 
alocados, principalmente, na 
materialização de acções no 
âmbito do desenvolvimento 
institucional.

- Reconhece o PM 
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A s e c r e t á r i a 
de Estado da 
província de 
Maputo, Vitória 
Diogo, enaltece 

o “papel importante” que o 
Instituto de Comunicação 
Social (ICS) desempenha na 
disseminação de informação 
para o desenvolvimento do 
país e, desafia à instituição 
a elevar a produção de 
materiais que possam 
contribuir na educação 
cívica, edificação da 
cidadania e patriotismo. 
A governante abordou o 
assunto durante a sessão, 
esta segunda-feira (20), de 
abertura do XXV Conselho 
Coordenador do ICS, evento 
realizado, no distrito de 
Boane, com duração de dois 
dias.
“É de justiça que continuemos 
a desafiar o Instituto de 
Comunicação Social a elevar 
a sua fasquia na actuação 
através da produção de 
materiais de informação, 
educação e comunicação 
que contribuam para a 
educação cívica, edificação 
da cidadania e patriotismo. 
O nosso ICS deve ser uma 
referência incontornável 
de criatividade, inovação e 
reinvenção, pois desta forma 
poderá ser sustentável”, 

disse.
Diogo destacou o apoio 
prestado pelo ICS aos 
governos distritais ao 
nível daquela província 
na divulgação das suas 
realizações, no âmbito 
de prestação de contas à 
população. Todavia, instou, 
ainda, à instituição a ser 
competitiva e adequar-se à 
evolução dos tempos.
“Por isso, é importante que 
o ICS continue a expandir 
e a consolidar a sua rede 
de rádios e televisões 
comunitárias para alcançar 
todos os distritos da nossa 
província, contribuindo, 
deste modo, para que 
mais concidadãos tenham 
acesso à informação 
e possam participar, 
activamente, no processo 
de desenvolvimento. Com 
isso, acreditamos que as 
temáticas, discussões e 
reflexões ao longo destes 
dois dias irão contribuir 
para o aprimoramento das 

estratégias de comunicação 
para o desenvolvimento do 
país, em geral, e da nossa 
província, em particular”, 
frisou.
Em representação da 
directora do Gabinete de 
Informação (GABINFO), a 
entidade de tutela, a directora 
dos Estudos de Planificação 
e Cooperação, Cecília Napido, 
destacou a importância do 
evento para o sucesso das 
intervenções do ICS.
Segundo ela, o evento 
permite que o ICS reflicta, 
profundamente, sobre o seu 
funcionamento e possibilita 
à instituição desenhar 
melhores estratégias 
para a sua intervenção no 
processo de comunicação 
para o desenvolvimento de 
Moçambique.
Quem também interveio na 
ocasião foi a administradora 
de Boane, Guilhermina 
Cumaguelo, que enalteceu 
o trabalho que o ICS tem 
realizado para o avanço do 

desenvolvimento do distrito.
“O Instituto de Comunicação 
Social tem contribuído 
para atrair investimentos, 
partilhando aquilo que são as 
nossas potencialidades e o 
empoderamento das nossas 
comunidades, possibilitando 
os demais para que tenham 
acesso à uma variedade de 
informações e conteúdos 
que servem de base para 
a tomada de decisão 
com maior participação 
social e uma postura 
activa dos seus membros, 
permitindo que estas 
façam parte do processo de 
desenvolvimento”, informou.
O XXV Conselho Coordenador 
do Instituto de Comunicação 
Social decorreu sob o 
lema “ICS reflectindo 
sobre a sustentabilidade 
institucional, rumo ao 
fortalecimento da cidadania 
e empoderamento das 
comunidades”.

ICS DESAFIADO A CONTRIBUIR NA EDIFICAÇÃO 
DA CIDADANIA E PATRIOTISMO

ICS aprimora estratégias de Comunicação para o Desenvolvimento Rural

O Instituto de Comunicação Social tem 
contribuído para atrair investimentos - 
Vitória Diogo
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Réus são acusados de terem movimentado parte do dinheiro das dívidas

O julgamento do 
caso das dívidas 
ocultas vai ao 
rubro, com 
a audiência, 

semana finda, do quarteto 
Ângela Leão, Fabião 
Mabunda, Sidónio Sitoe e 
Mbanda Henning, acusados 
de terem movimentado 
parte do dinheiro envolvido, 
retirado ao Estado através da 
Privinvest. 
A audição de Ângela Leão, 
que responde por crimes de 

associação para delinquir, 
branqueamento de capitais, 
falsificação documentos 
e abuso de confiança, e de 
Fabião Mabunda levou uma 
semana, dado o grau do 
suposto envolvimento no 
esquema que lesou o Estado 
em cerca de três milhões de 
dólares norte americanos.
Consta dos autos que a 
Privinvest transferiu para 
Fabião Mabunda, por via 
da empresa Moçambique 
Construções, nove milhões 

de dólares supostamente a 
favor de Ângela Leão, com 
o qual, além de benfeitorias, 
algures no município de 
Boane, pagou três imóveis na 
cidade de Maputo e na zona 
da Ponta de Ouro, construídas 
por Sidónio Sitoe.
Além de compensações 
pelos serviços supostamente 
prestados ao casal Gregório 
Leão, no valor de 1,5 milhão 
de dólares, Fabião Mabunda 
confirmou em tribunal ter, 
através da sua empresa de 

Ainda sob ordens de Ângela Leão, Fabião 
Mabunda transferiu 1,5 milhão de dólares ao 
Sidónio Sitoe, correspondentes ao valor de 
três imóveis.  
Ângela Leão ordenou, também, que Mabunda 
pagasse 29,6 milhões de meticais a Sidónio 
Sitoe e aquele repassou mais de 11 milhões 
de meticais à empresa Artek, instituição de 

consultoria em construção civil.
A Artek recebeu de Ângela Buque Leão 36 
milhões de meticais para a conclusão das 
obras da sua mansão no bairro de Jonasse, 
arredores do município de Boane, província 
de Maputo, 70 milhões de meticais para 
aquisição de tijoleira e loiça, além de pouco 
mais de oito milhões de meticais para a 

montagem de aparelhos de ar condicionado 
e um posto de transformação eléctrica.
Entretanto, confrontado pelo Tribunal, Fabião 
Mabunda disse ter recebido ordens ainda 
de pagar em duas tranches 15 milhões de 
meticais transferidos para as contas de Olga 
Buque, irmã da arguida Ângela Buque Leão.
Existem também pouco mais de 20 milhões 

RÉUS ACUSADOS DE AGIR DE FORMA DELIBERADA 
E CONSCIENTE

construção civil, assinado um 
contrato de empreitada com 
alguém que se identificou 
como trabalhador da 
Privinvest.
Consta que o contrato foi 
celebrado entre Privinvest, 
empresa de estaleiros navais 
com sede em Abu Dhabi. 
Depois da transferência 
dos valores, o banco exigiu 
explicações sobre a primeira 
transferência, no valor de um 
milhão de dólares.
“O que me espantou, 
digníssima, é que um 
tempo depois me ligaram a 
dizer ‘vai receber dinheiro 
na sua conta’”, recordou-
se Mabunda, anotando 
entretanto que, “o depósito 
já tinha sido feito antes de as 
partes assinarem o acordo 
de execução de obras na 
doca do Porto de Maputo. 
Lembra ainda que pouco 
tempo depois os valores 
eram entregues ao alegado 
representante da Privinvest.
Mabuda confessou em 
tribunal ter recebido dinheiro 
da Privinvest, usados no 
pagamento em numerário a 
cidadãos e alguns serviços 
de benfeitorias, incluindo 
21 milhões de meticais ao 
empresário Sidónio Sitoe, 
relativos à compra de dois 
imóveis na Ponta de Ouro.

Caso “Dívidas não declaradas”

EM 2006, ÂNGELA LEÃO MOVIMENTA AVULTADAS SOMAS DE DINHEIRO
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Não tenho nenhum remorso, nem arrependimento, porque não roubei nenhum 
dinheiro ao Estado Moçambicano – Fabião Mabunda

Apenas querem saber das minhas casas e do meu esposo. Eu não gostaria de falar 
sobre pormenores da minha vida privada - Ângela Leão

Entretanto, o Tribunal que 
julga o processo de Querela 
18/2019-C, deu prazo de cinco 

dias à ré Mbanda Henning 
para apresentar todos os 
documentos constantes 

de meticais transferidos para 
as contas de funcionários de 
uma casa de câmbios e é assim 
que Fabião Salvador Mabunda 
assume ter recebido 28 milhões 
de meticais de Ângela Leão 
em pagamento das obras de 
construção de 10 moradias, 
além de 17 milhões de meticais 
recebidos em numerário pela 
construção de duas casas.
Sidónio Sitoe apareceu em 
tribunal não só para denunciar 
que vem sofrendo ameaças da 
Ângela Leão, mas para justificar 
que “estou aqui porque construi 
eu vendi casas à família Leão 
desde 2006.
O empresário admitiu que 

recebeu na sua conta 29 milhões 
de meticais de Ângela Buque, que 
foram, dias depois, retornados 
à ré e não vê a necessidade de 
devolver o dinheiro ao Estado. 
Por seu turno, Mbanda Henning 
que se absteve de responder 
à maioria das perguntas do 
Ministério Público, declarou que 
em 2011 emprestou à sua irmã, 
um montante de 400 milhões 
de meticais, tendo-lhe devolvido 
4,725 milhões de meticais em 
2013, seguindo-se 1,275 milhão, 
incluindo juros. E no mesmo 
dia, a irmã, devolveu, a título de 
empréstimo, 6,865 milhões de 
meticais.

APENAS QUEREM SABER DAS MINHAS CASAS E DO MEU ESPOSO

dos factos relatados em 
julgamento, as benfeitorias 
existentes, a proveniência 
do dinheiro emprestado à 
irmã Ângela Buque Leão, ré 
que no lugar de responder 
às questões colocadas 
pelo tribunal lamentou que 
“apenas querem saber das 
minhas casas e do meu 
esposo. Eu não gostaria de 
falar sobre pormenores da 
minha vida privada”.
Foi nesse prisma que o Juiz 
de causa, Efigénio Baptista, 
esclareceu ser propósito 
do Tribunal deixar a claro 
a origem dos valores com 
que adquiriu os imóveis, dos 
pouco mais de 300 milhões de 
meticais.
Mesmo confrontada pelo 
Ministério Público com 
documentos e factos que 
provam o seu envolvimento no 
rombo ao Estado, reiterou que 
estava em tribunal apenas 

por ser esposa do Gregório 
Leão, ex-director geral do 
Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE) e 
mais: “O processo está a ser 
mal conduzido pelo Ministério 
Público. O povo quer saber, 
onde é que se estragou, ao 
invés de trazer as pessoas 
falarem de chão flutuante de 
couro, de fogão, mas eu não 
vou indemnizar algo que eu 
não sei”.
Ângela Leão, 43 anos de 
idade, é a décima ré ouvida 
na produção de provas 
do Processo de Querela 
18/2019. Ee acusada de se ter 
beneficiado de nove milhões 
de dólares em subornos 
pagos pela Privinvest, através 
da conta da empresa M. 
Moçambique Limitada, do 
co-réu Fabião Mabunda, por 
sinal seu amigo e parceiro em 
actividades empresariais.
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Campanha de fiscalização em curso já abarcou mais 10 estabelecimentos

INNOQ satisfeito com resultados das primeiras bombas fiscalizadas na cidade de 
Maputo

O Instituto Nacional 
de Normalização 
e Qualidade 
(INNOQ) está, 
desde o início de 

Setembro corrente, a realizar 
campanhas de fiscalização 
em bombas de combustíveis 
líquidos na província e cidade 
de Maputo, com o objectivo 
de aferir se a quantidade e a 
qualidade daquele produto 
fornecido ao consumidor está 
dentro do intervalo de erro 
admissível.
Os trabalhos de fiscalização, 
iniciados nos municípios da 
Manhiça e Namaacha, e distrito 
de Marracuene (Bobole), já 
estão a decorrer, desde esta 
segunda-feira, também, na 
cidade de Maputo, com o intuito 
de apurar a discrepância entre 
a quantidade de combustível 
expressa no visor e o lançado 
no tanque da viatura. 
As acções implicam, 
igualmente, a certificação de 
componentes e etiquetas; 
marcação correcta da 
bomba; lacres seguros e não 

INNOQ AVERIGUA EXISTÊNCIA DE BOMBAS DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS VICIADOS

corrompidos e, a verificação 
dos níveis de qualidades das 
partículas.
De acordo com o inspector do 
INNOQ, Bernardo Mussagy, 
no decurso das actividades de 
fiscalização no município de 
Namaacha foram fiscalizados 
dois posto de abastecimento, 
num total de oito mangueiras, 
dos quais quatro de gasóleo 
e os restantes de gasolina. Na 

ocasião, a entidade retirou 
do funcionamento uma 
mangueira de gasóleo por 
apresentar um erro de 120 
mililitro (ml).
Em Boane, foram fiscalizadas 
três bombas de abastecimento 
e  
26 mangueiras (12 de gasolina e 
14 de gasóleo). O INNOQ diz ter 
constatado irregularidades nas 
três bombas. 

Em Manhiça, foram fiscalizados 
dois postos de abastecimento 
de combustível, com um 
total de 22 mangueiras de 
combustível líquido, das 
quais oito de gasolina e 14 de 
gasóleo, tendo sido interditadas 
duas de gasóleo com erros 
de 160 ml e 190 ml em cada 
20 litros abastecidos. O posto 
encontrado em situação 
irregular foi recomendado a 
melhorar os erros observados 
nas mangueiras e a rectificar 
o  letreiro que se apresentava 
em língua chinesa.
“A nível da cidade de Maputo, 
até o momento, fiscalizámos 
duas bombas de combustível, 
onde ficámos bastante 
satisfeitos, por ostentarem 
18 mangueiras (10 de gasóleo 
e oito de gasolina), todas 
apresentando-se em situação 
regular e com erros acima de 
50 ml [por excesso], o que ao 
invés de prejudicar, beneficia 
os consumidores. Na segunda 
bomba de combustível, foram 
fiscalizadas, no total, 24 
mangueiras (14 de gasolina 
e 10 de gasóleo), tendo-se 
apresentado regulares 22 e 
duas não operacionais” referiu 
a fonte.
A campanha desenvolvida 
pelo INNOQ tem sido 
rotineira e realizada de forma 
extraordinária. A acção tem 
em vista a protecção dos 
direitos do consumidor, que 
são lesados pela adulteração 
do combustível. A verificação 
para provar existência ou não 
de fraude é feita com base em 
equipamentos e procedimentos 
que pressupõem medições e 
análises laboratoriais.
Nos próximos tempos, o INNOQ 
deverá expandir os trabalhos 
de fiscalização de bombas de 
combustível líquido localizadas 
nas diferentes províncias do 
país.
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A delegação pro-
vincial do Ins-
tituto Nacional 
de Segurança 
Social (INSS), 

em Cabo Delgado, construiu 
uma casa de raiz e requali-
ficou outras duas,  através 
da Acção Sanitária e Social, 
desenvolvida por aquele or-
ganismo público, que presta 
serviços de segurança social 
no país.
Os beneficiários foram três 
pensionistas que viram suas 
condições de habitação me-
lhoradas com a reconstru-
ção de moradias e com a 
doação de uma residência, 
feita no quadro das come-
morações do 32º aniversário 
da criação do Sistema da Se-
gurança Social no país, que 
se assinala este sábado.
A iniciática surgiu na se-
quência de três pensionis-
tas terem estado a enfren-
tar problemas de habitação, 
onde dois deles tiveram as 
suas residências parcial-
mente destruídas pelas 
enxurradas, e, o outro en-
contrava-se com uma idade 
avançada e doentio e não 
dispunha de casa própria, vi-
vendo em regime de arren-
damento.
O INSS adquiriu material de 
construção para reabilitar as 
habitações de dois pensio-
nistas que tiveram as suas 
casas parcialmente destruí-
das, enquanto para o terceiro 
construiu e entregou uma 
residência, passando assim 
a viver na sua própria casa e 
livre de arrendamento.
O acto de entrega da casa e 
do material de construção 

Pensionistas por Velhice e Sobrevivência recebem material de construção e se beneficiam de moradias condignas

INSS CONSTRÓI E REQUALIFICA CASAS 
PARA PENSIONISTA EM CABO DELGADO

foi presidido pela directora 
dos Serviços Provinciais do 
Trabalho e Justiça de Cabo 
Delgado, Jorgina Manhique, 
que, na altura, exortou aos 
pensionistas Faquera Tade 
e Cazotie Amido, de Velhice 
e Sobrevivência, respectiva-
mente, a fazerem o melhor 
uso do material oferecido, 
constituído por 50 chapas de 
zinco, 50 barrotes, 50 sacos 
de cimento, 25 kg de prego, 
duas portas e quatro janelas, 
para cada, além de mil blocos 
para um dos beneficiários.
Ao pensionista Impate Cae-
tano, presenteado com uma 
nova casa, Jorgina Manhique 
apelou para a preservação 
do imóvel ora oferecido pelo 
INSS, “visto que a instituição 
ficou sensibilizada com a 
condição de vida que este le-
vava, uma vez que para além 

de se encontrar doente, não 
tinha habitação própria, le-
vando a que usasse parte do 
valor da pensão que recebe 
para arcar com as despesas 
de arrendamento”.
Em agradecimento ao ges-
to da instituição,  Impate 
Caetano louvou a iniciativa 

do INSS, lançando apelo, ao 
mesmo tempo, às entidades 
empregadoras, no sentido de 
honrarem com o pagamento 
das contribuições dos seus 
trabalhadores, com vista a 
que estes venham a fazer o 
uso das suas prestações no 
futuro, como é o seu caso.
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Moçambique en-
contra-se no 
contexto das 
celebrações da 
semana co-

memorativa do Dia Mundial do 
Turismo, efeméride assinalada, 
anualmente, a 27 de Setembro. 
Lançada esta segunda-feira 
(20), a semana decorre sob o 
lema “Turismo para um cresci-
mento inclusivo”.
Celebra-se com uma particu-
laridade: Moçambique é parte 
do Conselho Executivo (CE) da 
Organização Mundial do Turis-
mo (OMT) para o período 2021-
2025, numa lista que integram, 
também, outros países africa-
nos, entre os quais a África do 
Sul, Cabo Verde, Marrocos e a 
Zâmbia.
De acordo com o vice-ministro 
da Cultura e Turismo,  Fredson 
Bacar, as comemorações des-
te ano chamam atenção para 
a consciência colectiva de que 
o turismo é uma indústria in-
clusiva e transversal e, remete, 
igualmente, à reflexão sobre a 
importância do sector no es-
paço rural.
“Constitui uma das nossas 
prioridades apoiar o desenvol-
vimento rural em Moçambi-
que através do turismo. Vemos 
muitos lugares e espaços para 
investir no capital humano, na 
educação e para investir finan-
ceiramente para criar novos 
empregos através desta in-
dústria”, explicou o dirigente, 
no decurso da abertura oficial 
da semana comemorativa do 
Dia Mundial do Turismo, esta 
segunda-feira.
Também, Bacar considerou a 
eleição de Moçambique para 
fazer parte do Conselho Exe-
cutivo da OMT como um gran-
de ganho para o país, uma vez 

Dia mundial do Turismo deve servir para elevar a indústria turística nacional

PAÍS COMEMORA EFEMÉRIDE COM SATISFAÇÃO 
DE PERTENCER AO CONSELHO EXECUTIVO DA OMT

Semana mundial do turismo

que irá permitir que participe 
nos fóruns de diálogo e decisão 
sobre matérias estratégicas 
que contribuam para retoma e 
dinamização do turismo à es-
cala planetária, continental e 
nacional, particularmente. 
“Nas zonas rurais, há pessoas e 
famílias que estão à espera dos 
turistas porque os seus rendi-
mentos dependem do sector 
do turismo, como é o caso da 
pesca, dos transportes,  co-
municações e agricultura. Nas 
zonas rurais, onde a activida-
de turística  já  se desenvolve 
é possível constatar a contri-
buição positiva  do Sector, atra-
vés da melhoria da economia 
rural que é expressa, quer em 
termos financeiros, quer pelo 
contributo para a sustenta-
bilidade do rendimento dos 
agricultores, apoio à arte e ao 
artesanato, dinamização de 

iniciativas culturais”, elencou o 
vice-ministro.
Dados da OMT revelam que 
com a eclosão da pandemia da 
Covid-19, a actividade turísti-
ca registou uma queda acima 
de 30 por cento, em 2020, o 
que implicou numa quebra do 
volume de negócios ao nível 
mundial na ordem dos 300 mil 
milhões a 450 mil milhões de 
dólares norte-americanos, o 
que se traduz na perda total do 
crescimento dos últimos cinco  
a sete anos.
Contudo, as autoridades da 
Cultura e Turismo em Mo-
çambique estão  esperançosas 
quanto ao fututo, em resulta-
do do processo de imunização 
contra a Covid-19 em curso, 
um factor considerado fun-
damental para o controlo da 
doença, oferecendo protecção, 
segurança e esperança para 

a retoma de toda a activida-
de económica no contexto do 
“novo normal”.
“Estamos esperançados e op-
timistas que o processo de 
vacinação vai permitir a rea-
bertura gradual e segura do 
turismo para que possamos 
avançar com os programas 
preconizados no Plano Quin-
quenal do Governo 2020-2024 
e no Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento do Turismo II 
(2016-2025)”, frisou a fonte.
Durante a semana,  o Sector de 
turismo irá levar a cabo várias  
actividades em celebração da 
efeméride, ao longo do país. 
As cerimónias centrais do Dia 
Mundial do Turismo vão acon-
tecer na Reserva Especial de 
Niassa, na província com o 
mesmo nome, no norte do país.
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AGRO-PROCESSAMENTO GARANTE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

O Agro-processa-
mento tem vindo a 
catalisar o desen-
volvimento nas 
comunidades pelo 

seu poder de criar oportuni-
dades de emprego, acréscimo 
de valor à actividade agrícola e 
permitir a produção e consumo 
de produtos locais, reduzindo 
níveis de exportação.
Caracterizada por um clima 
tropical húmido, seco e de al-
titude, a província de Manica 
tem-se destacado na produ-
ção de cereais, despontando, 
por conseguinte, empresas 
que se dedicam ao Agro-pro-
cessamento, como é o caso da 
Empresa de Comercialização 
Agrícola (ECA), situada em Ca-
tandica, no distrito de Báruè.
De acordo com o Secretário de 
Estado (SE) da província, Edson 
Macuácua, o Executivo incide a 
atenção nas empresas que se 
mostram mais competitivas 
como forma de assegurar que 
os produtores tenham acesso 

nar o milho desnaturalizado”, 
disse Macuácua. 
O dirigente manifesta vontade 
de ver a indústria a crescer e 
todo o milho a ser processado 
e consumido localmente, visto 
que a ECA mostra capacidade 
instalada ao nível daquele 
ponto do país para o efeito.
De acordo com o director de 
operações na ECA, Moses 
Muchayaya, a fábrica foi 
fundada em 2011. Iniciou as 
operações de produção em 
2012, com um investimento 
de 50 milhões de meticais, 
valor que teve um incremente 
em 2014, em 600 mil dólares 
norte-americanos, destinados 
à aquisição de moageiras.
A unidade fabril abriu as 
actividades com cinco 
trabalhadores. Actualmente, 
conta com 105 (sete mulheres) 
contratados e 25 casuais, 
totalizando 130. Em 2018, a 
empresa recebeu o apoio 
do Governo, no decurso da 
Feira Internacional de Maputo 
(FACIM), avaliado em 72 
milhões de meticais.
“Nós temos uma cadeia de 
valor completa e fomentamos 
a produção de milho à volta 
de 12 mil produtores”, disse 
Machayaya, acrescentando que 
sete técnicos da firma assistem 
os produtores no campo e, com 
a ajuda do Governo local, foram 
construídas duas casas onde 
tais colaboradores residem.
Além da assistência técnica aos 
produtores, é alocada semente 
a título de crédito e na época da 
colheita o milho é vendido para 
a empresa. No começo, apenas 
produtores do distrito de Báruè 
é que eram beneficiados. Com 
o aumento da produção, foram 
contemplados os de Manica, 
Macossa, Guro e Vanduzi.
“O Governo dá apoio na facilita-

Agro-processamento garante produção e consumo de produtos locais

O Executivo continuará a incentivar instalação de mais indústrias agrícolas – 
Edson Macuácua

Em Manica

ao mercado para a colocação de 
seus produtos e garantir que os 
mesmos sejam transformados 
para agregar valor.
“O milho produzido na provín-
cia, ao ser processado permite 
que a farinha possa ser con-
sumida pelos moçambicanos. 
Substituímos a importação e 

consumimos a farinha do mi-
lho produzida localmente que, 
comparada à importada, tem 
a particularidade de agre-
gar grande valor nutricional, 
porque o nosso milho cresce, 
naturalmente, sem muita in-
tervenção de químicos ou de 
substâncias que possam tor-
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ção de encontros com os líde-
res, bem como no negócio com 
camponeses, coordenado pelo 
Serviço Distrital de Actividades 
Económicas [SDAE]”, reconhe-
ceu Mauchayaya, tendo desta-
cado a flexibilidade do Executi-
vo na tramitação de processos 
iniciais e a isenção na importa-
ção de equipamentos.
A unidade industrial processa 
duas toneladas de milho por 
hora, o que totaliza 48 toneladas 
por dia, visto que opera sem 
interrupção. Em casos de 
avarias, produzem-se 210 a 
230 toneladas por semana. A 
empresa dispõe de 48 silos com 
capacidade para armazenar 
135 toneladas de milho cada. 
“Em cada mês, processamos 
mil toneladas de matéria-
prima, em que se estima em 
700 toneladas de farinha 
processada que é vendida nos 
mercados de Manica, Tete, 
Sofala e cidade de Quelimane 
e a greece [farinha para 
produção de cerveja] é vendida 
às fábricas nacionais de 
produção da bebida”, sublinhou 
o responsável.
Relativamente à responsabili-
dade social, a fonte disse-nos 
que a empresa construiu ar-
mazéns nas comunidades para 
a conservação de milho. Em 
casos de inexistência de ma-
téria-prima por armazenar, as 
infra-estruturas servem como 
salas de aulas para as crianças 
que não conseguem deslocar-
-se às escolas localizadas em 
regiões distantes. Também, 

são usados para a realização 
de cultos religiosos. Nas comu-
nidades, fornece água potável 
e disponibilizou espaço para a 
venda e aquisição de insumos 
agrícolas.
O plano da empresa é 
instalar mais silos para o 
armazenamento de milho, que 
possam abastecer a todo o país, 
em momentos de crise, como é 
o caso da instabilidade em Cabo 
Delgado. Os gestores acreditam 
que poderão fornecer à 
província sem prejudicar os 
mercados já existentes.
Projecta, também, instalar a 
segunda moageira na fábrica 
que, de acordo com o director, 
apesar de a existente processar 
duas toneladas de farinha por 
hora, não satisfaz as exigências 
do mercado.

Mugo Semente é tractorista 
na empresa e trabalha no 
local desde 2015. Relata 
que passou por várias 
necessidades, destacando a 
falta de dinheiro como a mais 
saliente. Afirma que não podia 
comprar produtos de primeira 
necessidade, nem roupa 
própria. 
Com a admissão ao emprego 
na empresa, Semente garante 
que a vida mudou e revela 
que conseguiu tirar a carta 
de condução e constituir e 
sustentar a sua família. 
“Estou feliz por trabalhar aqui, 
porque consigo sustentar 
a minha família. Consegui 
comprar um terreno através 
desta empresa”, partilhou o 
tractorista, lembrando que 
começou a trabalhar enquanto 

vivia na casa dos pais, de onde 
saiu para arrendar uma casa 
quando decidiu formar a sua 
própria família.
Confessa que vivendo em casa 
dos seus progenitores não 
tinha responsabilidades, uma 
vez que estava sob protecção 
deles, daí que reconhece que 
o trabalho o ajudou a mudar 
a mente, a obter maturidade. 
Por isso, acredita que consiga 
construir a sua casa já no 
próximo ano.
Agradece ao Governo pela 
instalação da empresa que deu 
oportunidade de emprego para 
jovens e espera que os outros 
distritos tenham as mesmas 
possibilidades.

A empresa prevê instalar silos para expandir o abastecimento em todo país Seu desejo é ver instaladas mais fábricas para empregabilidade de jovens
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FOMENTO DE PISCICULTURA 
ELEVA PRODUÇÃO DE PESCADO EM MANICA

A província de 
Manica segue 
avante na 
a c t i v i d a d e 
p i s c í c o l a , 

aproveitando as condições 
climatológicas que o território 
oferece, como é o caso da 
vastidão de recursos hídricos.
Apiscicultura tem sido uma 
das apostas do Governo 
local, dado o facto de o peixe 
fazer parte dos alimentos 
fundamentais da população 
daquele ponto do país que 
tem registado casos “muito 
acentuados” de desnutrição 
crónica.
O Executivo está a fomentar 
a actividade para melhorar a 
dieta e ajudar à comunidade 
a produzir renda e, 
consequentemente, alcançar 
níveis de desenvolvimento 
das famílias que se encontram 
directamente ligadas à criação 
do peixe. 
A governadora de Manica, 

e, principalmente, os 
piscicultores com vista 
à instalação de tanques 
piscícolas e gaiolas”, afirmou 
a dirigente, acrescentando 
que existem, em Manica1.535 
tanques piscícolas, onde são 
produzidas 424 toneladas 
de peixe por época, com um 
universo de 1.400 piscicultores, 
entre singulares e associados.
Em contacto com o nosso 
Jornal, a dirigente declarou 
que em quase toda a província 
se desenvolve a actividade de 
criação de peixe em cativeiro, 
estando no distrito de Manica 
uma associação dedicada 
à produção de ração que é 
posteriormente vendida para 
os piscicultores associados e 
singulares.
No distrito de Tambara, 
aproveitando-se do rio 
Zambeze, a população 
desenvolve a piscicultura em 
tanques e gaiolas. O mesmo 
sucede no distrito de Gondola.

Apesar da escassez de recursos, a piscicultura avança com abertura de mais tanques

Vamos continuar a fomentar a piscicultura, principalmente nas localidades e 
postos administrativos – Francisca Tomás

Francisca Tomás, entende que 
quanto mais a comunidade 
criar o seu auto-sustento, obter 
rendimento familiar, poder 
construir casas melhoradas 
e ter alimentação adequada, 
mais se pode avançar no 

desenvolvimento, estando a 
aposta governamental virada 
para localidades e postos 
administrativos.
“Piscicultura é uma área que 
vamos continuar a fomentar, 
potenciando as comunidades 
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A associação Pasinendzara, 
que significa “abaixa a 
fome”, foi fundada em 
Junho de 2016, integrando 
oito membros, dos quais 

uma mulher. Iniciou as 
actividades em Março do 
ano seguinte, com catorze 
tanques povoados. 
Joel Chihanguirene, 

secretário da agremiação, 
disse que o PROAQUA 
ajudou em material para 
a construção de tanques 
e em 300 mil meticais, 

“Temos o famoso peixe chicamba que 
está na barragem com o mesmo nome 
e nela são produzidos alevinos que 
são espalhados pela província para se 
desenvolver a piscicultura”, partilhou 
Francisca Tomás, que garante que o 
Governo que dirige vai continuar a 
fomentar a piscicultura porque está a ser 
potenciada e a população é incentivada a 
desenvolver a actividade.
A nossa equipa de reportagem teve a 
oportunidade de visitar o distrito de 
Mossurize, um exemplo do despontar 
da actividade piscícola, que, através de 
associações, abriu vários tanques para a 
população criar peixe com vista à geração 
de rendimentos e para o consumo. 
O Jornal Moçambique observou que 
os membros das associações apoiam-
se e realizam poupanças rotativas, 
contribuindo para o desenvolvimento 
local.
Isaías Chicamisse, técnico do Serviço 
Distrital de Actividades Económicas 
(SDAE), contou-nos que a actividade 
piscícola despontou no âmbito do 
projecto de Promoção de Aquacultura 

(PROAQUA), financiado pela União 
Europeia e comparticipado pelo Governo 
moçambicano.
Em fase de disseminação da informação, 
a produção era dispersa, como um 
mecanismo usado para abarcar maior 
número de piscicultores. Mas, mais tarde, 
optou-se pela estratégia de trabalhar em 
associações, para facilitar e simplificar a 
assistência.
Além disso, adoptou-se o associativismo 
por se ter constatado que existiam pessoas 
com vontade de aderir à actividade, mas 
estavam limitadas por falta de espaço 
e outros recursos necessários para 
desenvolver a piscicultura.
Deste modo, o SDAE presta assistência 
técnica aos piscicultores, além de 
fornecer kits com materiais necessários 
para a abertura de tanques e outros 
equipamentos, bem como o fornecimento 
de alevinos para o povoamento dos 
tanques, facto que tem motivado mais 
pessoas a aderirem à actividade.
A fonte explicou, ainda, que os alevinos 
eram trazidos da província de Inhambane. 
E, com o aumento da procura, passou-se à 

uma produção local, estando actualmente 
a receber os alevinos produzidos 
pelo Instituto Politécnico de Manica e 
pelo distrito de Vanduzi, distribuídos 
gratuitamente como forma de fomentar a 
actividade.
Num outro desenvolvimento, Francisca 
Tomás frisou que os piscicultores 
ressentem-se da insuficiência de 
sistemas de distribuição de água, e que 
precisam de apoio para a reposição de 
alguns canais destruídos por eventos 
climáticos. Actualmente, com os meios 
disponíveis, os produtores se desdobram 
para construir mais tanques.
A produção actual destina-se à venda no 
mercado local e ao consumo e reconhece.
“Eles estão numa escala muito baixa. A 
ideia é de passarem do nível de pequena 
escala para o nível mais comercial e 
expandir para mercados dos distritos 
vizinhos bem como fora da província”, 
referiu Isaías Chicamisse, acrescentando 
que, actualmente, a produção destina-se 
ao mercado local e ao consumo.

Falta de máquina para processamento de ração tem reduzido a produção – Joel Chihanguirene

recursos que serviram 
para a abertura do canal de 
água para “alimentar” os 
tanques.
À medida que o tempo 
ia passando, foram 
construídos mais tanques, 
passando para 98, estando 
em uso 63, e o número de 
membros da associação 
passou para 81, sendo 20 
mulheres. 
“Estamos a evoluir e a 
crescer. Estamos a abrir 
mais tanques, apesar das 
dificuldades que temos, 
como a falta de ração para 
alimentar os peixes”, 
disse Chihanguirene, 
explicando que o défice tem 
condicionado a produção, 
pois quando a alimentação 
dos peixes é adequada, em 
seis meses sai uma colheita 
abundante.
Mesmo assim, 
Chihanguirene garante que 
dificuldades como a falta de 

PASINENDZARA NA DIANTEIRA DA PISCICULTURA
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caril ou de dinheiro foram 
ultrapassadas e acredita 
que, se a associação 
tivesse uma máquina 
para produção de ração, 
produtividade seria maior e 
o distrito de Mossurize e a 
na província, no geral, não 
teriam falta de peixe. 
“A média de produção 
esperada em cada época 
com duração de seis 

meses, quando o peixe for 
bem alimentado, é perto 
de sete toneladas que, 
actualmente, é destinada 
ao abastecimento do 
mercado local e consumo 
das famílias envolvidas com 
vista a reduzir a desnutrição 
crónica e combater a fome, 
que é o nome da nossa 
associação”, sublinhou.
O secretário da 

Pasinendzara reconhece 
que a vida dos membros 
da associação mudou: 
construíram casas 
melhoradas, compraram 
electrodomésticos, motas, 
bicicletas e telefones 
celulares, e têm alimentação 
diversificada.
“Acredito que o peixe de 
Mossurize é melhor porque é 
fresco e tem muita proteína”, 

disse Chihanguirene, 
visivelmente satisfeito.
Além da criação de peixe, 
a associação produz milho, 
soja e outras culturas. 
Promove poupança entre 
os membros com os valores 
obtidos na venda e, no final 
do ano, o valor é repartido 
para a passagem condigna 
do Natal, proporcionando 
o bem-estar às famílias 
envolvidas na actividade. 
Linda Muteto, membro 
fundadora da associação, 
conta que teve um 
passado de vida difícil, sem 
alimentação equilibrada. 
Mas, agora está feliz, porque 
tem peixe à disposição.
“Há diferença entre o 
passado e o presente, 
porque dantes não tinha 
todas as refeições. As 
crianças iam à escola sem 
comer, pois era normal 
ter apenas uma refeição, 
por dia”, disse Muteto, 
vincando: “Agora consigo 
comprar sabão para lavar 
a roupa e as crianças vão à 
escola asseadas”.
Disse, ainda, que os 
membros os associados 
sentem-se motivados para 
praticarem a agricultura 
porque dá alternativas para 
o consumo e pede mais 
apoio para abranger as 
comunidades das outras 
zonas.
“Agradeço ao Governo pelo 
trabalho feito que permitiu a 
instalação do nosso projecto 
de piscicultura. Foi um 
financiamento completo 
que incluiu pás, tubos, 
carinhas de mão, bem 
como tudo para a abertura 
dos tanques”, esclareceu, 
apontando a construção 
de casas melhoradas como 
uma mais-valia para os 
membros da associação.

O SDAE assiste tecnicamente os piscicultores e distribui kits para o fomento da actividade – Isaías Chicamisse;

A criação de peixe em cativeiro melhorou a nossa vida e diversifica a nossa dieta alimentar – Linda Muteto
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A província de Tete, por exemplo, tem a maior representatividade feminina a esfera 
política

AR conta com 103 deputadas, do total dos 250 que compõem o parlamento moçambicano 

PARTICIPAÇÃO DA MULHER CONSIDERADA 
ASSUNTO DE INTERESSE NACIONAL

A deputada da 
A s s e m b l e i a 
da República 
(AR) e mem-
bro da Comis-

são Permanente no par-
lamento, Ana Rita Sithole, 
destaca “exemplos claros” 
do compromisso político 
que o Estado moçambicano 
tem com vista a promover 
a participação da mulher na 
arena política.
Esta observação leva-a a 
concluir que a participação 
da mulher na política é um 
assunto de interesse nacio-
nal, de tal forma que ao nível 
da AR, no universo de 250 
deputados, 103 (cerca de 37 
por cento) são do sexo fe-
minino. Este dado represen-
ta um crescimento em dois 
lugares, em relação à legis-
latura anterior.
A deputada apontou, tam-
bém, outros aspectos re-
sultantes do tal compro-
misso, como a província de 
Tete que apresenta a maior 
representatividade femini-
na, com 12 mulheres nos 21 
mandatos, seguida da pro-
víncia de Gaza, com meta-
de dos 22 lugares no parla-
mento. Referiu-se, ainda, às 
nove mulheres deputadas 
existentes na província de 
Maputo, de um universo de 
20 mandatos que possui. 
Assim, segundo ela, ainda 
que de forma paulatina, as 
mulheres estão, cada vez 
mais, a ganhar espaço nas 
lideranças.
Ana Rita Sithole referiu-
-se ao assunto num “En-
contro de Alto Nível” entre 
entidades diplomáticas e 
ligas femininas de partidos 
políticos, realizado, há dias, 

na cidade de Maputo e pro-
movido pelo Instituto para 
Democracia Multipartidária 
(IMD). 
Foram parte do evento ou-
tras figuras da esfera po-
lítica nacional, incluindo a 
presidente da Liga Feminina 
do Movimento Democráti-
co de Moçambique (MDM), 
o segundo maior partido de 

oposição, Judite Macuácua; 
a secretária-geral da Or-
ganização da Mulher Mo-
çambicana (OMM – braço 
feminino do partido Freli-
mo), Mariazinha Niquice; e a 
presidente da Liga Feminina 
da Renamo, Maria Inês Mar-
tins.
Entretanto, a dirigente acre-
dita haver, sempre, opor-

tunidades para melhorias, 
sendo que os espaços de 
debate constituem uma im-
portante plataforma de re-
flexão sobre a situação ac-
tual e uma estratégia sobre 
que mecanismos devem ser 
adoptados para fortalecer, 
ainda mais, a participação 
política daquele grupo so-
cial no cenário nacional.  
“Portanto, é de louvar a ini-
ciativa de realização deste 
evento, que junta diferen-
tes actores, cada um com o 
quadro próprio e com o ob-
jectivo de incitar o empo-
deramento político da mu-
lher”, disse.
Dado o contexto em que o 
país vive, a nossa fonte ape-
lou a contínua intervenção 
da mulher na sensibilização 
das sociedades para a pre-
venção da Covid-19 e so-
lidariedade às populações 
vítimas do terrorismo em 
Cabo Delgado.
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Estes eventos vão permitir uma aprendizagem com base nas experiências dos 
outros países

Devemos fomentar maior união entre as mulheres

Um levantamento feito pelo 
IMD sobre a participação 
política das mulheres em 
instituições de representa-
ção democrática demonstra 
um aumento de número de 
mulheres a nível do parla-
mento moçambicano e das 

assembleias locais. 
Por isso, de acordo com o 
director Executivo daquela 
organização não-governa-
mental, Hermenegildo Mu-
dlovo, a luta pela participa-
ção política da mulher não 
só conheceu avanços en-

O “Sistema Zebra” é a representação 
equitativa de mulheres e homens de 
forma alternada e sucessiva nas listas 
de candidatura dos actores políticos 

aos pleitos, significando 50 por cento 
das mulheres e 50 por cento dos ho-
mens nas listas de candidatura.
Esta seria, segundo a presidente da 

corajadores, como também 
traz o desafio e a necessida-
de de se maximizar a par-
ticipação das mulheres que 
se encontram posicionadas 
na política para conferir 
mais qualidade nos proces-
sos governativos.
“Como sociedade civil, te-
mos a expectativa de que a 
participação da mulher na 
política poderá agregar va-
lores nos órgãos de tomada 
de decisão, sobretudo na 
influência de formulação de 
estratégias, cada vez mais, 
sensíveis à igualdade de gé-
nero”, afirmou.
Mundlovo aponta maior 
participação das mulheres 
nos actuais processos de 
paz e reconciliação como 
elementos estruturantes 
para harmonia e do bem-
-estar dos moçambicanos, 
ainda que reconheça os 

desafios enfrentados pelas 
mulheres. 
O executivo do IMD expli-
cou que a realização daque-
le encontro visou, também, 
por um lado, conferir um 
espaço para a reflexão em 
torno dos desafios pelas 
mulheres e, por outro, per-
mitir uma aprendizagem 
com base nas experiências 
dos outros países, através 
da interacção e diálogo com 
as embaixadas comprome-
tidas com a causa.
“Esperamos ver, pelos re-
sultados da participação 
nesta sessão de troca de 
experiências, mais mulhe-
res a entrarem na política 
e se sentirem bem repre-
sentadas em relação à sua 
agenda nos locais de toma-
da de decisão”, declarou a 
fonte.

A LUTA PELA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER 
CONHECEU AVANÇOS ENCORAJADORES

Liga Feminina do MDM, Judite Macuá-
cua, a melhor maneira para os partidos 
políticos promoverem maior participa-
ção das pessoas do sexo feminino em 
órgãos legislativos. 
“A sub-representação da mulher nas 
instituições públicas e políticas é uma 
realidade que alimenta debates não só 
em Moçambique, como no mundo fora. 
Moçambique tem registado progres-
sos no que tange à participação polí-
tica das mulheres. Comparando aos 
anos anteriores, havia marginalização 
desta mulher, tendo em conta o sis-
tema patriarcal que favorece o sujeito 
masculino. Mas, ainda assim, persis-
tem alguns desafios”, considerou.
Macuácua acredita que as estruturas 
partidárias, maioritariamente dirigi-
das por homens, influenciam negati-
vamente na qualidade das decisões 
tomadas a favor da mulher. A falta de 

PARTIDOS POLÍTICOS DEVEM ADOPTAR 
“SISTEMA ZEBRA” EM ÓRGÃOS LEGISLATIVOS
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Moçambique é exemplo na promoção e inclusão da mulher nos órgãos de 
soberania a nível da região 

solidariedade no seio dos partidos po-
líticos para que haja aumento da sua 
participação e inclusão nos órgãos de 
tomada de decisão é outro aspecto 
apontado como entrave.
“Fomentar maior solidariedade (união) 
entre as mulheres no seio dos partidos 

para que haja aumento da sua partici-
pação e sejam inclusas nos órgãos de 
tomada de decisão, apostar na alfa-
betização ou continuação dos estudos 
para que as mulheres estejam prepa-
radas para enfrentar os desafios que 
a vida política lhe espera e construir 

(na mulher) a capacidade de lideran-
ça através de capacitações individuais 
ou colectivas”, arrola a dirigente como 
factores que propiciem a participação 
da mulher na política, tornando-as lí-
deres e independentes.

Desde a luta de libertação 
nacional, a mulher vem 
marcando presença e ac-
tuação nos espaços do po-
der. Contudo, apontam-se 
certas desigualdades de 
género nos espaços de po-
der político no país, que im-
pedem a participação ple-
na das mulheres, dado que 
ainda não se atingiu a meta 
50/50 por cento 
Este é o entendimento da 
secretária-geral da OMM, 
Mariazinha Niquice, que vai 
mais longe ao afirmar que 
o problema relacionado à 
valorização e o empodera-
mento da mulher moçam-
bicana “é um assunto que já 
tem barba grande”.
“Neste contexto, a presença 
das mulheres nos cargos al-
cançados nos pleitos deve-
-se ao facto de os estatutos 
do nosso partido Frelimo 
definem cotas, no sentido 
de incentivar e incrementar 
a participação política femi-

as mulheres constituem a 
maior percentagem com 64 
por cento.
“Estes resultados coloca-
ram Moçambique ao nível 
da região da África Austral 
como exemplo na promoção 
e inclusão da mulher nos ór-
gãos de soberania, como é o 
caso das presidentes da As-
sembleia da República, do 
Tribunal Administrativo, do 
Conselho Constitucional e 
a Procuradora-geral da Re-
pública”, avaliou.
A dirigente referiu-se, 
igualmente, ao facto de 10 
mulheres fazerem parte do 
grupo de 21 ministros que 
compõem o Governo. Além 
disso, sublinhou a existên-
cia de cinco vice-ministras, 
três governadoras, seis 
secretárias de Estado pro-
vinciais e cinco mulheres 
eleitas como presidentes de 
conselhos municipais, entre 
outros sectores relevantes.

nina em 35 por cento para 
as mulheres”, referiu. 
Ainda de acordo com esta 
fonte, a política do partido li-
bertador é de ver as mulhe-
res a ocuparem um percen-
tual significativo nos órgãos 

de tomada de decisão. Des-
tacou que as últimas elei-
ções municipais, realizadas 
em 2018, e as gerais de 2019 
trouxeram como resultado 
das urnas um novo figuri-
no de governação, no qual 

A Liga Feminina da Renamo acredita 
que com o envolvimento da mulher na 
educação formal e na formação profis-
sional e com a ajuda de toda a socieda-
de e dos partidos políticos, esta poderá 
alcançar a igualdade de participação 
em todas as esferas da vida política, 
económica, social e cultural em “pé de 
igualdade” com o homem.
Na sua intervenção de ocasião, a res-
pectiva presidente, Maria Inês Martins, 

disse que apesar dos desafios ain-
da impostos às mulheres na luta pela 
participação política, no que concerne 
ao seu partido, tem-se envidado es-
forços para se chegar ao desejado.
“Quanto ao acesso aos órgãos de to-
mada de decisão, olhando para o meu 
partido, há esforços que estão sendo 
feitos, para a valorização da mulher, 
pois, hoje encontramos mulheres 
como delegadas políticas provinciais 

e distritais, como cabeças-de-listas, 
como relatoras de comissões especia-
lizadas de trabalho…”, arrolou.
Porém, acredita ser necessário fazer-
-se muito mais para promover a mu-
lher moçambicana na esfera política, 
apontando a responsabilidade para os 
partidos políticos, o Governo e a socie-
dade em geral.

PRECISAMOS APOSTAR NA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA MULHER

EMPODERAMENTO DA MULHER 
NÃO CONSTITUI NENHUMA NOVIDADE
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de criar uma nova dinâmica 
na prevenção da ‘chamada 
doença do século’, com en-
foque para a revitalização do 
Grupo de Referência de Pre-
venção do HIV; a renovação 
da Estratégia Nacional do 
Preservativo (2020–2023); 
mobilização de 60 milhões 
de dolares norte-america-
nos do Fundo Global para a 
prevenção (10,5 por cento 
do pedido de financiamento 
total), elaboração de esti-
mativas a nível distrital, en-
tre outrtas.
O dirigente do CNCS afirma 
que o país já criou condições 
para alcançar o sucesso na 
luta contra o HIV e SIDA, fal-
tando, somente, a remoção 
de desigualdades, incluindo 
aquelas baseadas no estado 
de HIV, género, orientação 
sexual e identidade de gé-
nero, nível de renda, uso de 
drogas, trabalhador de sexo 
e encarceramento, por-

quanto intervenções estru-
turadas para a eliminação 
do estigma e da discrimi-
nação, incluindo uma forte 
abordagem multissectorial.
Por sua vez, a representan-
te do Centro Internacional 
de Apoio à Implementação 
do Plano Estratégico Na-
cional para o combate ao 
HIV/SIDA em Moçambique 
(ICAP), Thaís Ferreira, des-
taca o estigma como sendo 
o factor influenciador da de-
sistência ao uso da profila-
xia pós-exposição ao HIV, 
descrita como a oferta ou 
toma de medicamentos diá-
rios em indivíduos com ris-
co substancial de infecção 
pelo vírus.
A fonte explica que o medo 
de ser confundido com um 
infectado pelo HIV contribui 
para que as pessoas desis-
tam da profilaxia pós-ex-
posição (Prep) do HIV.
“Também, os rumores de 

que a Prep é portadora do 
HIV e pode, eventualmente, 
provocar efeitos secundá-
rios, é, igualmente, uma das 
principais razões da recusa 
do uso deste procedimen-
to”, acrescenta.
A fonte esclareceu que as 
pessoas estavam determi-
nadas em usar a Prep, pois, 
haviam encontrado uma 
outra maneira de preve-
nir o HIV em caso de risco, 
contudo, devido ao estigma 
e discriminação que os in-
fectados enfrentam, muitos 
pacientes interrompem a 
toma dos medicamentos da 
Profilaxia pós-exposição.
“O medo de que as outras 
pessoas pensem que eu 
vivo com HIV porque estou 
a tomar os medicamentos 
da Profilaxia todos os dias 
impede a continuidade des-
te tratamento. Há rumores 
de que a Prep é a própria 
portadora do HIV e causa 

Devemos assegurar que todos positivos sejam encaminhados aos cuidados de tratamento – Francisco Mbofana

As autoridades 
mo ç a m b ic a -
nas de Saúde 
re c o n h e c e m 
certos insu-

cessos no tratamento de 
pacientes com HIV e SIDA, 
apontando-se as desigual-
dades no acesso aos servi-
ços sanitários como um dos 
elementos que contribuem 
para a situação.
O director do Conselho Na-
cional de Combate ao SIDA 
(CNCS), Francisco Mbofana, 
sublinha a necessidade de 
se quebrarem as desigual-
dades no acesso aos servi-
ços de prevenção e cuidados 
relacionados ao HIV e SIDA 
para garantir o controlo epi-
démico da doença.
“Hoje em dia, temos mais 
pessoas que conhecem o 
seu estado serológico em 
relação ao HIV e mais pes-
soas em tratamento. To-
davia, ainda há pessoas a 
serem deixadas para trás. 
Portanto, devemos assegu-
rar que todos os HIV posi-
tivos sejam encaminhados 
aos cuidados de tratamen-
to para a redução de novas 
contaminações”, vincou.
Mbofana foi palestrante nas 
XVII Jornadas Nacionais de 
Saúde do Instituto Nacional 
de Saúde (INS). Segundo ele, 
o país conseguiu, até agora, 
reduzir o índice do HIV em 
25 por cento, quando a meta 
estabelecida era de 50 por 
cento. Só no ano passado, o 
país teve 90 mil novas infec-
ções, das quais 39 mil foram 
registadas em adolescen-
tes e jovens, com as idades 
compreendidas entre os 15 
e 24 anos.
Nos últimos três anos, Mo-
çambique implementou vá-
rias acções com o objectivo 
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O medo de ser confundido com um infectado pelo HIV contribui na desistência à 
Profilaxia pós-exposição – Thaís Ferreira

Oferecer um regime potente de tratamento antiretroviral garante uma alta 
supressão viral – Maria Grazia

efeitos secundários, o que 
contribui para que as pes-
soas tenham medo de se-
rem confundidas com um 
HIV positivo”, explicou.
Apesar das barreiras exis-

tentes, Ferreira recomenda 
o tratamento da Profilaxia 
pós-exposição, diariamen-
te, porém, acompanhado de 
outros métodos de preven-
ção como o uso do preser-

vativo e circuncisão mas-
culina.
Em 2015, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) re-
comendou a Prep como op-
ção adicional de prevenção 

para pessoas com risco de 
infecção por HIV e só veio a 
ser implementado em Mo-
çambique, em Outubro de 
2017.

Dados revelados pela médica e especialis-
ta em Pediatria, Maria Grazia, indicam que 
em 2020 ocorreram 150 mil novas infec-
ções pediátricas em 21 países prioritários, 
com maior foco em Moçambique, Tanzâ-
nia, Nigéria e África do Sul.
Ainda de acordo com pediatra, há mulhe-
res que abandonam o tratamento antire-
troviral (TARV) no período de gestação, o 
que contribui para o aumento do número 
de crianças recém-nascidas com o HIV e 
SIDA positivo.
“Só em 2020, noventa por cento das mu-
lheres tinham o seu estado serológico co-
nhecido, 97 por cento destas já recebiam 
o tratamento antiretroviral, enquanto 71 
por cento das crianças expostas ao HIV 
tiveram acesso ao diagnóstico precoce. 
Contudo, a taxa de transmissão foi de cin-
co por cento nos primeiros dois meses de 

vida e seis por cento até o fim da amamen-
tação”, informou.
Grazia acredita que oferecer um regime 
potente de tratamento antiretroviral seja 
uma solução, pois, mostrou-se “altamente 
eficaz” para garantir uma alta supressão 
viral e uma baixa taxa de transmissão da 
doença, em Moçambique, nos últimos dois 
anos.
“Em Março de 2021, a supressão viral era 
de 97 por cento nas mulheres grávidas, 
contudo, continua baixa, havendo a ne-
cessidade de disponibilizar tecnologias 
simplificadas, assegurar o diagnóstico e 
acesso atempado ao tratamento do HIV 
em mulheres grávidas e lactentes, pois, 
manter a supressão viral alta depois da 
gestação continua a ser um desafio para 
as mulheres grávidas”, concluiu.
A especialista aponta como um desafio 

“muito grande”, ainda persistente, manter 
a supressão viral em crianças menores de 
um ano, apelando, por isso, às gestantes 
que estiverem infectadas a não abando-
narem as crianças.
O Programa das Nações Unidas sobre o 
HIV/SIDA e a OMS têm como iniciativa glo-
bal a eliminação do HIV pediátrico nos 21 
países prioritários, dos quais Moçambique 
faz parte, garantindo que todas as crianças 
nasçam livres da doença e cada mulher 
grávida e lactante com o vírus da SIDA te-
nha acesso ao tratamento antiretroviral. 
Maria Grazia considera que o sucesso des-
ta iniciativa continua desafiador.
As XVII Jornadas Nacionais de Saúde rea-
lizam-se sob o lema “Promovendo a segu-
rança sanitária e o desenvolvimento sus-
tentável através da investigação científica 
transdisciplinar”.
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Instalamos a enfermaria para atender aos casos de desnutrição crónica naquela 
região- Francisca Tomás;

O país continua a 
registar um au-
mento de mortes 
maternas em mu-
lheres com idades 

entre 20 e 34 anos durante a 
gravidez e 42 dias após o final 
da gestação, sendo que a maior 
parte de casos ocorre fora de 
unidades sanitárias, revela o 
Instituto Nacional de Saúde 
(INS).
Entre as principais causas do 
fenómeno, constam o aborto, a 
hipertensão e a sepsia (respos-
ta do organismo à uma infec-
ção, originando uma disfunção 
orgânica), conforme arrola a 
investigadora do INS, Sheila 
Nhachungue.
A académica aponta o fortale-
cimento da assistência pré-na-
tal nas unidades sanitárias para 
garantir que todas as mulheres 
grávidas sejam atendidas como 
um dos mecanismos de redu-
ção das mortes maternas.  
Só no período compreendido 
entre 2018 e 2019, cerca de 84 
por cento das mortes maternas 

unidade sanitária e residia em 
zonas rurais, no centro do país”, 
explicou.
Para reverter o cenário, a pes-
quisadora recomenda, igual-
mente, acções conjuntas dos 
profissionais de Saúde, órgãos 
comunitários e população em 
geral, para garantir que todas 
as mulheres grávidas sejam 
sujeitas às recomendações 
médicas.
A nossa fonte revela existirem, 
em todo o país, mais de 700 
agentes de vigilância comuni-
tária que trabalham nas comu-
nidades, cuja tarefa é identificar 
casos de morte materna e noti-
ficar aos diversos níveis.
Por seu turno, o professor e 
investigador Rafael Monteiro, 
orador nas XVII Jornadas Na-
cionais de Saúde, apontou a 
gravidez precoce como outro 
dos factores que concorrem 
para a mortalidade materna. 
Dados por si revelados na oca-
sião indicam que 48 por cento 
de jovens engravidam antes 
dos 18 anos de idade, motivadas 
pela desinformação, ansiedade, 
curiosidade, carências sexuais, 
preocupação com a privacida-
de e paixão pelo sexo oposto, 
pobreza, educação cultural e 
tradicional, sinais de trauma e 
depressão e a ausência de rela-
ções de amizade dos pais.
“Após contrair a gravidez, mui-
tas jovens têm optado pelo 
aborto, devido à rejeição pela 
sociedade e família”, disse o 
orador.
Refira-se que Moçambique faz 
parte dos 10 países mais afec-
tados pelo fenómeno de gravi-
dez precoce, que constitui um 
problema de saúde pública em 
África, com 42 por cento, se-
gundo dados revelados na oca-
sião.

INSTALADA NOVA PEDIATRIA DE 
REABILITAÇÃO NUTRICIONAL EM MANICA

ocorreram fora das unidades 
sanitárias com mais incidência 
na região centro do país. Esta 
realidade, segundo Nhachun-
gue, denuncia a fraca adesão 
hospitalar para o devido acom-
panhamento pré-natal.
“Algumas mulheres grávidas 
que perderam a vida procura-

ram cuidados de saúde formais 
e receberam recomendações 
de cuidados domiciliares, dos 
quais 19 por cento foi encami-
nhado para outros cuidados de 
saúde e 73 por cento transferi-
das para a unidade sanitária de 
referência. Entretanto, a maior 
parte destas morreu fora da 


