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 Sessão também apreciou as informações sobre o balanço da campanha agrária 2021-2022

APROVADAS MATÉRIAS SOBRE ENQUADRAMENTO 
DE SERVIDORES PÚBLICOS NA TABELA SALARIAL ÚNICA

R eunido na sua 35ª 
Sessão Ordinária, o 
Conselho de Minis-
tros (CM) apreciou 
e aprovou o decreto 

que aprova os procedimentos a 
adoptar para o enquadramento 
dos servidores públicos, dos titu-
lares ou membros de órgão pú-
blico e dos titulares e membros 
dos órgãos da administração da 
justiça na Tabela Salarial Única 
(TSU).

De acordo com a porta-voz da 
sessão governamental, Ludovina 
Bernardo, foi também aprovado, 
na ocasião, o decreto que altera 
o decreto 31/2022, de 13 de Julho, 
que aprova o regime e os quanti-
tativos dos suplementos dos ser-
vidores públicos, dos titulares ou 
membros de órgão público e dos 
titulares e membros dos órgãos 
da administração da justiça.

Ainda nesta sessão, o CM 
aprovou-se o decreto que define 
os critérios de enquadramento, o 
regime e os quantitativos dos ní-
veis salariais e escalões da TSU; 
o decreto que define o critério de 
enquadramento, o regime e os 
quantitativos dos suplementos 
e os quantitativos dos níveis sa-
lariais e dos escalões das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambi-
que (FADM).

Igualmente, anuiu-se o decre-
to que define o critério de enqua-

dramento, o regime e os quan-
titativos dos suplementos e dos 
níveis salariais e dos escalões dos 
membros da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) e entida-
des paramilitares equivalentes.

Constam, ainda, o decre-
to que define o enquadramento 
das funções de direcção, chefia e 
confiança do aparelho de Estado 
nos níveis salariais da TSU, como 
também o decreto que fixa as re-
munerações dos demais órgãos 
públicos e de soberania. 

Ainda nesta sessão, o Governo 
apreciou as informações sobre 
o balanço da campanha agrária 
2021-2022, o plano de gestão das 
pescarias na Albufeira de Caho-
ra Bassa, a competitividade do 
Corredor de Desenvolvimento 
de Maputo, bem como a oitava 
edição da Feira Internacional FI-
KANI, a realizar-se de 13 a 15 de 
Outubro de 2022 no Centro In-
ternacional de conferências Joa-
quim Chissano, na cidade de Ma-
puto.
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Dia do Professor Moçambicano

PR ENALTECE PAPEL NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE 

Celebra-se hoje, 
12 de Outubro, o 
Dia dos Profes-
sores, data que 
chama a uma 

reflexão sobre a impor-
tância dos profissionais da 
educação que auxiliam no 
processo de formação de di-
versas pessoas. As celebra-
ções deste ano acontecem 
sob o lema “Por uma educa-
ção inclusiva, patriótica e de 
qualidade”.

O Presidente da Repúbli-
ca (PR), Filipe Nyusi, presi-
diu as cerimónias centrais, 
cujo ponto mais alto foi o 
lançamento da Política do 
Professor e Estratégia de Im-
plementação 2023-2032, do-
cumento que sistematiza as-
pectos profissionais e sociais 
da classe dos leccionadores.

Na sua intervenção de 
ocasião, o Chefe de Estado 
enalteceu as qualidades do 
professor como modelo e 
influência na formação de 
personalidade. Reconhece 
a figura do professor como 
sendo a base do conheci-
mento, do saber ser e saber 
fazer e semeador de valores 
a todo o momento.

O instrumento lançado é 
o reconhecimento do valor 
significativo que o professor 
representa nas sociedades, 
disse o estadista.

“A Política abrange todos 

TSU PODERÁ RESOLVER GRANDE PARTE DOS PROBLEMAS DO PROFESSOR

os níveis e tipos de profes-
sores desde o educador da 
infância até o professor uni-
versitário. Aborda assuntos 
como a carreira, qualifica-
ção, recrutamento, gestão 
de professores, para além 
de outros aspectos. Esta 
Política é de grande signifi-
cado, porque visa a profis-
sionalização, valorização e 
padronização da função do 
docente rumo à educação 
de qualidade no país”, expli-
cou o PR.

Filipe Nyusi referiu, ain-
da, que entre as inovações, 

a Política hoje lançada man-
data, igualmente, a elabo-
ração e implementação de 
padrões e qualificações 
profissionais de professores 
para o registo e atribuição 
da carteira profissional.

Reiterou que o professor 
prevalece como uma figura 
fundamental para garantir 
uma educação de qualida-
de, razão pela qual se deve 
continuar a dar atenção fun-
damental ao seu empodera-
mento, para que o profissio-
nal não seja secundarizado.

“O professor é o princi-

pal agente de transforma-
ção das mentes humanas e 
do mundo. Acrescenta valor 
sobre outras áreas. Por isso, 
exortamos a todos os en-
volvidos para o desenvolvi-
mento desse sector a terem 
total domínio da Política 
do Professor e Estratégia 
de Implementação 2023-
2032”, instrui.

A partir de 2023, o Go-
verno irá alocar um orça-
mento destinado à produ-
ção dos livros do primeiro 
ciclo do ensino primário.

O secretário-geral da 
Organização Nacional dos 
Professores (ONP), Teodoro 
Muidumbe, está expectante 
quanto à propalada Tabela 
Salarial Única (TSU) na re-
solução de grande parte dos 
problemas que os professo-
res enfrentam, com destaque 
para a formação e melhoria 

de qualidade de vida.
Segundo este respon-

sável, no fim da formação, o 
professor jura trabalhar em 
qualquer parte do país, en-
tretanto, quando chegado ao 
local de afectação, debate-se 
com dificuldades relaciona-
das à habitação. 

“Acreditamos que com a 

implantação da nova tabela 
salarial única, as condições e 
a qualidade de vida dos pro-
fessores vão melhorar mui-
to. Com a introdução da TSU, 
a vida não só vai melhorar, 
como também o professor 
poderá aprimorar o seu co-
nhecimento a nível de for-
mação. Depois de ser afecto 

nas províncias, por exemplo, 
o professor precisa procurar 
um local para viver, antes 
mesmo de auferir o primei-
ro salário, o que significa que 
com os salários melhorados, 
a classe dos professores po-
derá ver algumas das suas 
necessidades minimizadas”, 
prevê.

Segundo o PR, ser professor é ser semeador de valores 24 horas por dia
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Em entrevista a este Jor-
nal, Teodoro Muidumbe diz 
ter consciência de que os 
problemas dos professores 
não poderão ser todos resol-
vidos de uma vez só.

“Enquanto nós os profes-
sores reclamamos de infra-
-estruturas, bibliotecas, la-
boratórios, as comunidades 
clamam por um hospital, o 
comerciante quer estradas e 
energia e tantas outras ne-
cessidades que devem ser 
atendidas pelo mesmo go-
verno”, reconhece.

Muidumbe aborda, igual-
mente, sobre as limitações 
que a agremiação enfrenta 
na resolução de determina-
dos assuntos de interesse da 
classe, por conta de conti-
nuar oficialmente registada 
como ONP e não como Sindi-
cato Nacional dos Professo-
res (SNP).

“Há entidades nacionais e 
internacionais que para coo-
perarem connosco querem 
que sejamos registados como 
SNP”, sublinha.

Outro desfio prende-
-se com a necessidade de 
alcançar maior número de 
membros inscritos na orga-
nização. A ONP conta, actual-
mente, com mais de 75 mil 
membros, de um universo de 
150 mil professores que ser-
vem a cerca de oito milhões 
de alunos, em 13 mil escolas, 
em todo o país.

“Um dos desafios da nos-
sa organização é que quere-
mos mais membros para o 
nosso sindicato. Queremos 
transmitir informações sobre 

o que é o Sindicato Nacional 
dos Professores. Queremos 
transmitir a mensagem da 
nossa missão. Queremos for-
mar as lideranças sindicais a 
partir dos órgãos centrais, até 
ao nível do distrito”, frisa. 

O Dia dos Professores é, 
na opinião do nosso interlo-
cutor, um momento muito 
importante, cujas festivida-
des iniciaram a 5 de Outubro 
(Dia Internacional do Profes-
sor) e tendo como o ponto 
mais alto o dia 12 de Outubro 
para uma reflexão sobre os 
desafios impostos à orga-
nização, focando-se nas 
propostas de soluções para 
a melhoria de qualidade da 
educação no país.

“O professor deve ser 
exaltado todos os dias. Te-
mos esperança que o Go-
verno vai-nos registar. Des-
de 2019, só neste ano é que 
conseguimos uma ligação 
directa com o ministério 
da Administração Estatal e 
Função Pública. Queremos 
prover o diálogo interna-
mente para uma identidade 
sindical. Queremos dialogar. 
Não vamos prejudicar os 
alunos só porque queremos 
reivindicar os nossos direi-
tos”, garante o secretário-
-geral da ONP.

Para Muidumbe, os pro-
fessores não somente en-
frentam desafios, também, 
têm ganhos.

Num outro desenvolvi-
mento, a fonte que temos 
vindo a citar argumentou 
que, de 2019 para cá, a ONP 
conseguiu registar mais de 

cinco mil novos membros 
para a organização; consoli-
dou a existência dos órgãos 
em todas as escolas nos 154 
distritos do país. A organi-
zação conseguiu criar um 
website, onde são postas as 
informações ligadas à agre-
miação; beneficiam de capa-
citações em diferentes áreas, 
como também fazem parte 
de debates sobre a partici-
pação das mulheres nos ór-
gãos de chefia, entre outros 
aspectos.

“Melhoramos, igualmen-
te, os casos dos assédios e 
da corrupção nas escolas. 
Os índices baixaram muito, 
o que significa que o esforço 
empreendido pelo Governo 
e pela nossa organização em 
sensibilizar e desencorajar 
tais actos está a surtir efeito. 

Por isso, é um ganho mui-
to grande para todos nós. Os 
professores estão cada vez 
mais a tomar consciência 
das suas responsabilidades 
como educadores e forma-
dores do Homem do futuro, 
e essa Política do Professor, 
lançada hoje pelo Presiden-
te da República, também vai 
ajudar a colocar o professor 
cada vez mais centrado nas 
suas actividades”, acrescen-
ta.

Teodoro Muidumbe apro-
veita a oportunidade para 
apelar aos professores a co-
memorarem a efeméride e 
o 41º aniversário da criação 
da ONP de forma condigna, 
continuando a educar e se 
excluir de actos que atentam 
contra a ética e a deontologia 
profissionais.

 A ONP anota que os índices de assédio e corrupção nas escolas baixaram muito

PROFESSORES NARRAM PERCURSOS MARCADOS POR DESAFIOS E SUCESSOS

Inácio Mazi, de 51 anos de idade e com 28 
de carreira, é professor na Escola Primária 3 
de Fevereiro, na Cidade de Maputo, tal como 
Mira Félix, 40 anos de idade, com seis anos 
de carreira.

Em conversa com a nossa equipa de 
reportagem, o professor Inácio conta que 
quando frequentava a Escola Secundária 
de Maxaquene, uma equipa do Governo 
fez uma selecção de pessoas que pudes-

sem beneficiar de uma formação na área 
do professorado. Fez parte do grupo selec-
cionado. No fim da formação, foi afecto à 
Ilha de Inhaca, onde leccionou durante dois 
anos.

“Nos primeiros anos de trabalho, foi mui-
to difícil porque eu estava a trabalhar com 
crianças e era difícil de levá-las à escola. A 
maioria delas tinha como actividade prin-
cipal a pesca e carregar malas dos turistas. 

Lembro-me que vezes sem conta tivemos 
que ser nós, professores, a levar as crianças 
para a escola porque os pais pouco se im-
portavam com isso. Com o tempo, os pais fo-
ram ganhando consciência, e hoje o cenário 
é completamente diferente”, conta.

Por sua vez, a professora Mira Félix relata 
que abraçou a profissão motivada pela mãe, 
que também era professora.

“Na altura, não havia alguém para fi-
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Inácio Mazi fala em dificuldades nos primeiros anos como professor Mira Félix também diz ter enfrentado dificuldades com a primeira turma com que trabalhou

Leta Nassolonga está orgulhosa na professora que se tornouJorge Raposo aconselha os colegas a distanciarem-se da corrupção

car comigo, e por via disso, eu acabava por 
acompanhar a minha mãe no trabalho, e 
nalgum momento, acabava por entrar na 
sala para acompanhar o trabalho dela. Co-
mecei a trabalhar em 2016, porque depois 
que a formação terminou, em 2008, tive que 
esperar a minha afectação”, explica.

Leccionando agora a 3ª classe, a profes-
sora Mira diz ter enfrentado várias dificulda-
des com a sua primeira turma, da 1ªclasse, 
“porque tinha de ensinar tudo, menos nada”, 
uma missão que veio a satisfazê-la depois 
que se apercebeu que no fim do ano os alu-
nos já sabiam ler e escrever.

Além de Inácio Mazi e Mira Félix, o Jornal 
Moçambique também conversou com Jorge 
Raposo, 54 anos de idade e 33 de carreira, e 
Leta Nassolonga, 36, e 14 de carreira, ambos 
professores e simultaneamente directores 
do primeiro e segundo ciclo da Escola Se-
cundária da Polana, também em Maputo.

Nenhum dos dois profissionais queria 

ser professor. Enquanto Raposo sonhava 
em ser engenheiro electrónico ou mecânico, 
Leta tinha pretendia se formar em medicina. 
Mas, por ironia do destino, acabaram, os dois, 
nas malhas da educação.

“Eu não tive motivação nenhuma para 
entrar na docência, eu não queria ser pro-
fessor, o meu sonho era ser engenheiro me-
cânico ou electrónico. Mas, naquela altura 
ninguém podia escolher o que queria ser. 
Quando fiz a 9ªclasse, as orientações eram 
claras: ou era conduzido para o Serviço Mi-
litar Obrigatório ou para a Educação. Fui fa-
zer um curso médio em Matemática e Físi-
ca. Três anos depois, terminei a formação e 
passei a gostar da profissão, tanto que estou 
aqui, até hoje”, revela.

Jorge Raposo aconselha os professores 
a comemorarem o dia, lembrando-se da 
necessidade de se distanciarem de actos de 
corrupção, por ser um fenómeno prejudicial 
à sociedade, sobretudo quando este é pra-

ticado por uma figura que tem a missão de 
educar e servir de espelho para as socieda-
des.

Leta conforma-se pelo facto de o sonho 
de ser médica não se ter concretizado. Mas, 
diz ter valido a pena, porque, conforme con-
ta, apesar de ter concorrido para a Universi-
dade Eduardo Mondlane no curso de Medi-
cina, o histórico de ter pais professores fez 
com que ela percebesse que não seria “tão 
mau” frequentar o curso de Biologia, na Uni-
versidade Pedagógica, e fê-lo.

“À medida que fui frequentando o cur-
so de Biologia na Universidade Pedagógica, 
reflecti melhor. Também, o facto de ser filha 
de pais professores, de certa forma, influen-
ciou positivamente para a minha escolha 
e hoje sinto orgulho do que me tornei. Que 
continuemos engajados e dedicados nessa 
profissão, porque precisamos estar de pé 
para que amanhã os alunos se orgulhem de 
terem sido ensinados por nós”, exorta.
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PARLAMENTO PREOCUPADO 
COM RECORRENTES CASOS DE CORRUPÇÃO 

A presidente da As-
sembleia da Re-
pública (AR), Es-
perança Bias, está 
preocupada com os 

casos recorrentes de corrupção 
que apoquentam a sociedade, 
apelando aos órgãos da adminis-
tração da justiça a continuarem a 
melhorar os mecanismos de pre-
venção e combate ao fenómeno, 
incluindo a criminalidade no geral.

Preocupa-lhe, também, o au-
mento das tensões militares ao 
nível global, o que faz com que a 
paz e segurança internacionais 
estejam ameaçadas.

Falando no decurso da VI 
Sessão Ordinária da Assembleia 
da República, que decorre desde 
quinta-feira e com o término pre-
visto para 15 de Dezembro corren-
te, Bias referiu que a génese dos 
conflitos mostra a importância de 
se priorizar solução das causas 
que motivam tais diferendos.

Anunciou que Moçambique 
vai acolher, de 25 de Outubro 
corrente a 2 de Novembro próxi-
mo a 61ª sessão da Assembleia 
Parlamentar da Organização dos 
Estados de África, Caraíbas e Pa-
cífico (OEACP) e da 42ª sessão da 
Assembleia Parlamentar Paritária 
África, Caraíbas e Pacífico-União 
Europeia (ACP-EU).

“O acolhimento destas duas 
sessões resulta da confiança que 
a comunidade internacional de-
posita em nós, o que vai contribuir 
para a projecção da boa imagem 
do nosso país na arena interna-
cional”, disse.

A líder do parlamento mo-
çambicano disse, ainda, que na 
África subsaariana prevê-se, de 
acordo com o Banco Mundial, 
um certo abrandamento no seu 
crescimento, passando de 4,2 por 
cento, registado em 2021, para 3,7 
por cento de 2022, devido à pres-
são inflacionária provocada pela 
redução da oferta, sobretudo dos 
produtos alimentares, agravando 
assim a pobreza.  

Para a fonte, a crise alimentar 

abre uma oportunidade para os 
países em desenvolvimento au-
mentarem a produção.

Na sessão em alusão, vão ser 
discutidos 30 pontos, sendo que o 
mais alto será a apresentação da 
informação anual pelo Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, à nação; serão 
apreciadas matérias como infor-
mações do Governo e perguntas 
ao Executivo; sobre a Conta Geral 
do Estado de 2021, entre outras.

PRODUÇÃO 
GLOBAL CONTINUA 

A CRESCER

O chefe da Bancada Parla-
mentar da Frelimo (partido no po-
der), Sérgio Pantie, diz que apesar 
dos constrangimentos de várias 
ordens como a pandemia da Co-
vid-19, o terrorismo e calamida-
des naturais, a produção global 
continua a crescer, e muitos sec-
tores de produção estão a voltar a 
registar sinais positivos.

“Notamos um franco me-
lhoramento da vida do cidadão 
através da provisão de serviços 
e infra-estruturas essenciais 
tais como cobertura de água, 
acesso à energia e ao transpor-

te, turismo, a contínua melhoria 
do acesso às unidades agrárias, 
bem como o apetrechamento de 
unidades escolares e de saúde”, 
frisou.

Falou, igualmente, da recons-
trução de estradas e pontes que 
estão a permitir revitalizar as li-
gações inter-distritais, facilitando 
a circulação de pessoas e bens e 
promovendo o desenvolvimento 
económico.

Pantie revelou que a Frelimo 
está preocupada com a sinistra-
lidade rodoviária que tem tirado 
inúmeras vidas às pessoas, assim 
como a onda de raptos e seques-
tros.

Para o chefe da Bancada 
Parlamentar da Renamo (prin-
cipal partido de oposição), Viana 
Magalhães, o país continua a ser 
espectador, no lugar de autor da 
criação da riqueza, com base no 
incremento das potencialidades, 
sobretudo no que diz respeito 
às riquezas do solo, subsolo e do 
mar.

O deputado desafia aos de-
mais representantes do povo na 
Assembleia da República a cons-
tituírem o Fundo Soberano no de-
curso da referida sessão, para que 
os recursos de todos sejam geri-
dos de forma transparente e tendo 

em conta as futuras gerações.
Magalhães fez, ainda, men-

ção à necessidade de criação de 
uma plataforma de diálogo inclu-
sivo, através de uma Comissão 
Nacional de Reconciliação, com 
a missão de levar todos os mo-
çambicanos ao entendimento 
comum, “uma vez sermos todos 
filhos desta pátria, com os mes-
mos direitos e deveres, indepen-
dentemente de qualquer espécie 
de diferença”.

Por seu turno, Lutero Siman-
go, chefe da Bancada Parlamen-
tar do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), a terceira 
maior formação política nacional, 
saúda o engajamento, entrega e 
dedicação na assistência médica 
e tratamento dos doentes, ain-
da que num contexto de falta de 
equipamentos básicos em muitas 
unidades sanitárias do país. 

“A crise de medicamentos 
nas unidades sanitárias públicas 
é uma ameaça séria às camadas 
sociais vulneráveis, pois não são 
capazes de suportar os custos 
dos medicamentos praticados nas 
farmácias privadas”, expôs, la-
mentando, também, pelas condi-
ções de estradas, particularmente 
nas zonas produtivas nacionais, “o 
que deixa muito a desejar”.

VI Sessão Ordinária da AR tem como ponto mais alto a apresentação da informação anual do Chefe de Estado à nação
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Jovens recebem kits de auto-emprego em diversas especialidades 

BENEFICIÁRIOS DESAFIADOS A CRIAR POSTOS DE TRABALHO PARA OUTROS JOVENS

“MEU KIT, MEU EMPREGO” OFERECE KITS 
DE AUTO-EMPREGO NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Trinta e dois jo-
vens de faixas 
etárias entre 18 
e 35 anos, dos 
distritos da pro-

víncia de Maputo, ganham 
kits completos de auto-
-emprego para diversas 
especialidades, que incluem 
a agricultura, electricidade, 
vulcanização de pneus, fa-
brico de blocos semi-indus-
triais, agro-processamento, 
avicultura, construção civil 
e mecânica.

Os equipamentos entre-
gues enquadram-se no con-
texto do programa Meu Kit, 
Meu Emprego, uma iniciativa 
da Secretaria de Estado da 
Juventude e Emprego (SEJE), 
implementada pelo Instituto 
Nacional de Emprego (INEP) 
e financiada pelo Banco 
Mundial. Cada kit oferecido 
tem um custo mínimo esti-
mado em 70 mil meticais e 
um máximo de 600 mil.

Mas, para o secretário 
de Estado da Juventude e 
Emprego, Oswaldo Peters-
burgo, o valor pago para dar 
os equipamentos aos jovens 
não terá muito significado 
se estes não forem devida-
mente aproveitados pelos 
beneficiários. 

 “Este valor vai depender 
da finalidade e utilidade que 
cada um dos beneficiários 
irá atribuir”, disse, na ceri-
mónia de entrega, apelando 
ao seu uso racional e produ-
tivo com criatividade para 
responder à demanda do 
mercado.

Fazendo uma avaliação 

da iniciativa presidencial 
Meu Kit, Meu Emprego, 
Petersburgo afirma que a 
iniciativa governamental 
tem cumprido o seu pla-
no estratégico de oferecer 
aos jovens ferramentas 
que lhes permitem entrar e 
crescer no mundo dos ne-
gócios.

Nos últimos dois anos, 
segundo a mesma fonte, a 
iniciativa entregou mais de 
2.700 kits de auto-emprego 
em 90 distritos de todas as 
províncias do país, dando 
aos jovens as ferramentas 
que precisam para participar 
no desenvolvimento do país.

Ainda na sua avaliação, 
o governante refere que o 
programa em destaque está 
a registar um impacto posi-
tivo nas comunidades, por 

se estar a constatar expan-
são de negócios e a melho-
ria da qualidade de vida dos 
destinatários e suas famí-
lias, citando como alguns 
sinais o registo de melhoria 
das habitações, na educa-
ção dos filhos, a aquisição 
de móveis, entre outros as-

pectos. 
Dos 35 beneficiários, 10 

já possuem o Número Único 
de Identificação Tributária 
(NUIT). Há ainda 10 inscritos 
no Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS) e um 
já com licença na sua acti-
vidade.

A secretária de Estado da provín-
cia de Maputo, Vitória Diogo, apela 
aos beneficiários do kit de auto-
-emprego a trabalharem de forma 

honesta para garantir a renda para o 
seu sustento e das famílias, gerando 
riqueza na comunidade.

”Cumpram com o que disseram 

na vossa mensagem: trabalhar com 
responsabilidade, criar postos de 
trabalho para outros jovens que não 
têm a oportunidade que vocês hoje 
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Equipamento vai valorizar o talento e o saber-fazer – Vitória Diogo

 Finalmente, vou ganhar meu próprio rendimento – Rosa Mandlate

tiveram de receber um kit”, afir-
mou, apelando para que o equipa-
mento recebido não seja vendido. 

Diogo espera que os beneficiá-
rios dos kits passem a ser patrões 
de si mesmos, o que, segundo ela, 
requer muita disciplina, espírito de 
sacrifício e uma gestão escrupulo-
sa do património e dos recursos do 
negócio que passam a desenvolver.

A dirigente acredita ainda que 
os equipamentos de auto-emprego 
vão elevar a fasquia na exposição 
dos jovens, valorizar o talento e o 
saber fazer, incentivando-os a de-
senvolver os seus projectos nas 
respectivas zonas de residência, 
contribuindo assim para o desen-
volvimento das comunidades atra-
vés destas iniciativas “que vão ge-
rar micro e pequenos empresários”.

“KITS SERÃO A GARANTIA DO NOSSO EMPREGO”

A representante dos be-
neficiários, Júlia João, acre-
dita que os kits entregues 

serão a garantia do auto-
-emprego, onde através 
deles poderão combater a 

pobreza nas suas comuni-
dades, produzindo sustento 
para si e suas famílias.

“Com os kits que rece-
bemos, iremos produzir os 
nossos próprios recursos 
financeiros para melhorar 
nossas vidas, construindo 
as nossas casas e tudo o 
que pode nos proporcio-
nar o bem-estar”, frisa, 
garantindo que os jovens 
comprometem-se a tra-
balhar com muita respon-
sabilidade para que o ne-
gócio cresça e contribuam, 
consequentemente, para a 
redução do desemprego na 
província de Maputo.

Com a ferramenta que 
recebeu, Júlia João espera 
criar mais postos de traba-
lho para empregar outros 
jovens, o que, tal como ex-
plica,, vai contribuir para a 
redução do desemprego e 
dos males que podem ad-
vir da falta de ocupação na 
camada juvenil. 

Rosa Mandlate, 28 anos, 
reside na localidade de 
Maragra, no distrito da Ma-
nhiça, é parte dos benefi-
ciários do programa Meu 
Kit, Meu Emprego. Ganhou 

o kit de processamento de 
arroz, e diz estar muito sa-
tisfeita, pois tem as ferra-
mentas necessárias para 
conduzir a sua mudança de 
vida “por completo”.

A nossa interlocuto-
ra garante que vai usar o 
equipamento sob sua res-
ponsabilidade para desen-
volver um negócio e por 
essa via ganhar dinhei-
ro para melhorar as suas 
condições de vida, mas 
também empregar outros 
jovens da comunidade 
onde vive.

A beneficiária conta 
que próximo à sua resi-
dência há muita produção 
de arroz, mas sem nenhu-
ma máquina de processa-
mento daquele cereal. Por 
isso, diz estar certa que o 
seu negócio vai ter muito 
mercado.

“A comunidade sofre 
muito no processo de se-
lecção das folhas do arroz 
no pilão, mas com a máqui-
na que irei levar até lá isso 
vai mudar pois o tempo 
que levavam a ficar no pi-
lão vão poder fazer outras 
actividades”, declarou.
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Para a salvaguarda dos direitos da criança

PAIS DEVIAM APRENDER O SISTEMA 
DE LÍNGUAS DE SINAIS

 – defende Ana Paula Gune, deficiente auditiva, especialista em Ensino de Língua 
de sinais e professora da Escola Especial Número 1

Texto de Brígida da Cruz Henrique

“Os pais e tutores de crianças com de-
ficiência auditiva deviam aprender a 
língua de sinais, para se comunicarem 
com os seus filhos e professores. E a 
protecção às pessoas com deficiência 

deve ser acompanhada de acções concretas, 
como admissão de pessoas com deficiência na 
administração pública, banco e outros secto-
res; acrescer o número de escolas especiais no 
país para promover o respeito pela pessoa com 
deficiência”, advoga Ana Paula Gune, que supe-
rou as adversidades da vida, chegando, entre 
outras conquistas, a licenciar-se em Ensino de 
Língua de Sinais de Moçambique.

Com o intuito de homenagear os professo-
res moçambicanos, que a 12 de Outubro de cada 
ano celebram o seu dia, o Jornal Moçambique 
entrevista Ana Paula Gune, professora na Esco-
la Especial Número 1 (de surdos), para perceber 
como é que é mediado o processo de ensino e 
aprendizagem porquanto deficiente auditiva 
para uma melhor comunicação com os alunos, 
colegas, pais e encarregados de educação, fa-
mília e com a sociedade em geral. 

Muito simpática e sempre sorridente, a pro-
fessora revela que era seu desejo partilhar a sua 
história de vida com todos os deficientes audi-
tivos, visuais, ou surdos-mudos e outros para 
incentivá-los a preservar a esperança, afinal 
tudo é possível bastando agarrar-se à orien-
tação dos mais velhos, às oportunidades e ter 
muita força de vontade.

“Sou professora da escola de mudos-sur-
dos, onde me encaixo perfeitamente, porque 
partilho o mesmo tipo de deficiência com os 
alunos. A linguagem entre nós flui, há empatia, 
consideração e solidariedade, e as nossas au-
las são altamente produtivas. Mas, com os pais 
e tutores a relação é útil. A comunicação não 

ocorre. Eles são ouvintes e eu e seus filhos so-
mos surdos-mudos”, afirma.

Segundo ela, há vezes em que os alunos 
vão à escola tristes ou mesmo doentes, porque 
eles não conseguiram comunicar-se com os 
pais. E tal ocorre vezes sem conta no trio: pro-
fessora, aluno e pais.

Entretanto, por causa da obrigatoriedade 
imposta pelo ensino, é chamada a figura de in-
térprete, mas nem sempre disponível. E o acon-
selhável, para a professora Ana Paula, seria os 
pais aprenderem a língua de sinais para melhor 
flexibilizar a ligação escola-comunidade.

A professora lecciona em duas escolas 

especiais, a já referida e a da Associação dos 
Deficientes de Moçambique (ADEMO), onde as 
turmas são heterogéneas, agregando numa 
mesma sala alunos com Síndrome de Down, 
dificuldades motoras, surdos-mudos, deficiên-
cia mental, entre outros problemas. 

A nossa entrevistada explica que mui-
tos dos alunos da ADEMO só fazem garatujas 
(nome que se dá aos primeiros rabiscos e dese-
nhos da criança na infância), o que torna difícil 
avaliá-los, porque a deficiência numa mesma 
turma é múltipla. Além dessa miscelânea, fal-
tam materiais didácticos, e não há condições 
para introduzir jogos que exercitem a mente.

Há crianças que vão à escola doentes, mas dificilmente se sabe por causa da sua condição comunicativa

ENSINO INCLUSIVO QUEBRA PRECONCEITOS, ESTIMULA 
APRENDIZAGEM, COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE

A professora Ana Paula 
defende um ensino inclusivo, 
afirmando que o mesmo que-

bra preconceitos sociais, esti-
mula a aprendizagem, coope-
ração e solidariedade, como 

também motiva os alunos a 
desenvolver o seu potencial. 
Por isso, solicita apoio que 

promova o ensino inclusivo 
desejado.

Segundo ela, ensinar 
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TRÊS ANOS DE UM SISTEMA DE FORMAÇÃO INCLUSIVA, DOLOROSA E DIFÍCIL

Em 1998, Ana Paula ganha bolsa de es-
tudos do ministério da Educação para for-
mação em Línguas de Sinais no Instituto 
de Formação de Professores de Tete, (IFPT) 
durante três anos, que diz terem sido de 
uma formação dolorosa e difícil. 

“Era a única surda do IFPT e os profes-
sores não se preocupavam comigo. Para 
fazer avaliações, copiava apontamentos 
dos meus colegas, alguns solidários, outros 
nem tanto. Por isso, tinha sempre avalia-
ções em atraso. Na hora do intervalo, eu 
ficava na sala para passar as lições ou a 
resolver exercícios para poder fazer avalia-
ções. Esforcei-me o bastante e consegui”, 
recorda.

Indo mais além, os professos do IFPT 
não eram amadores de sinais, eles só ora-
lizavam as aulas, apesar de constrangidos 
com a presença de um surdo-mudo, e a 
pergunta era “como é que te vamos ajudar, 
se tu não ouves, nem falas?”. 

“Mas, eu dominava a língua de sinais 

e quando se aperceberam que eu era ex-
pert [especialista], a postura deles mudou, 
passando a prestar mais atenção e a serem 
mais cooperativos, e eu ensinava-lhes, 
porque não sabiam. A ida de professores 
finlandeses ao IFPT dinamizou o processo 
de ensino e aprendizagem, foi quando se 
introduziu o ensino de sinais”, conta.

A fonte sente-se realizada com a sua 
formação, o que foi graças ao seu dinamis-
mo ao longo do processo, porque queria 
melhorar cada vez mais as suas habilida-
des de ensino de Língua de Sinais. 

Entretanto, ela reclama o facto de seus 
colegas, também especialistas em Língua 
de Sinais, estarem agora a trabalhar em 
outras áreas e não necessariamente no 
sector da educação. 

“Porquê”, questiona, destacando, por 
conseguinte, a importância do ensino de 
Língua de Sinais na inclusão das crianças 
na sociedade.

Ana Paula contraiu a surdez em tenra 

idade, após uma infecção bacteriana que, 
gradualmente, foi entupindo os seus tím-
panos. Seus pais “fizeram de tudo” para 
restituir-lhe a audição.

“Lembro-me vagamente de ouvi-los, 
perguntarem como é que a sua filha iria es-
tudar, se comunicar; de meu pai ter telefo-
nado ao meu tio aos soluços queixando-se 
que Paulinha está surda, não sei o que fazer 
da minha filha”, afirma.

Relata que viajou de Tete a Maputo e 
foi matriculada na mesma escola especial 
onde hoje lecciona para fazer a 6ª classe. 

“Amo esta escola, os meus alunos, 
sinto-me feliz e agradeço a Deus por essa 
dávida. Muita pena! Meu pai morreu antes 
da graduação da sua surda licenciada em 
Língua de Sinais de Moçambique”, decla-
ra.

Ana Paula é casada com um surdo, am-
bos partilham uma história de vida similar. 
Têm dois filhos ouvintes, que se comuni-
cam perfeitamente em Língua de Sinais.

“NÓS DEFICIENTES SOMOS DISCRIMINADOS”

“Tive a oportunidade de 
conhecer a língua de sinais 
em tenra idade, contrato de 
trabalho aos 18 anos, bolsa de 
estudos, emprego e formação 
superior, casamento, filhos, 
tudo em tempo real. Mas, há 
muitos deficientes que não 
conseguem, porque nós os 
deficientes somos discrimina-

dos. Isso me magoa muito (...). 
Tive muitas barreiras, mas pre-
cisam se esforçar e seguirem o 
meu exemplo e de outros que 
venceram, porque acreditaram 
que qualquer um pode-se dar-
-se bem ou mal”.

Para a professora, as leis de 
protecção à deficiência devem 
ser acompanhadas de acções 

concretas. Por exemplo, admi-
tir na Administração Pública, 
parlamento e banco técnicos 
deficientes. Acrescer o número 
de escolas especiais em cada 
zona, para acabar com casos de 
crianças que sofrem por falta de 
orientação e transporte. Acre-
dita que este exercício reduziria 
os níveis de discriminação.

“No mercado do Zimpeto, 
um deficiente auditivo foi cor-
rido pela Polícia Municipal en-
quanto vendia seus produtos. 
Fiquei chocada e traduzi aquele 
acto de discriminação. Ainda 
que seja uma norma, mas qua-
do se trata de um deficiente, é 
preciso orientá-lo a encontrar 
um outro espaço”, lamenta.

 O ensino inclusivo quebra preconceitos sociais 

numa escola especial é a me-
lhor coisa que lhe aconteceu. 
Sente-se muito bem a tra-
balhar junto dos seus alunos, 
sempre fazendo-os perceber 
que têm direitos e deveres 
como cidadãos. Ademais, diz-
-se feliz por ter apoio incondi-
cional. 

“Tenho muito boas rela-
ções com todos os meus co-
legas, até de outras escolas, 
todos afáveis, sempre prontos 
para me apoiarem. E, há uma 
relação harmónica, uma sim-
biose entre nós. Eles me ensi-
nam a pronunciar as palavras, 
e eu, especialista em Língua 
de sinais, ajudo a sanar as 

suas dúvidas. É uma coopera-
ção perfeita”, refere.

A professora diz ser impla-
cável contra a discriminação 
em qualquer das suas formas.

“Faço sempre notar que eu 
abomino, tenho horror, odeio 
a discriminação, porque so-
mos todos iguais, e a relação 
com todos deve ser útil, con-
veniente, proveitosa e van-
tajosa, afinal, perseguimos 
os mesmos objectivos de de-
senvolver as potencialidades 
físicas, cognitivas e afectivas 
do indivíduo, torná-lo um ci-
dadão participativo na trans-
formação e desenvolvimento 
da sociedade”, frisa.
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Pelo menos 10 mil cidadãos vão ser inscritos no INSS em Eswatini

INSS INICIA INSCRIÇÃO DE MOÇAMBICANOS 
RESIDENTES NO REINO DE ESWATINI 

Uma equipa técnica do 
Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), 
liderada pela chefe do 
departamento de Regi-

mes e Prestações,  Palmira Nguluve, 
que integra 11 técnicos provenientes 
dos serviços centrais e de algumas 
delegações provinciais da instituição, 
já se encontra no Reino de Eswatini 
para iniciar um processo de inscrição 
de moçambicanos que vivem e traba-
lham naquele país vizinho, após um 
trabalho de prospecção e sensibiliza-
ção realizado junto às comunidades 
dos visados nos últimos meses.

Trata-se de uma missão que dura-
rá, nesta primeira fase de inscrição, 27 
dias, tendo como objectivo envolver o 
maior número de trabalhadores mo-
çambicanos que residem e trabalham 
no Eswatini, já mapeados para o efei-
to, desde Julho último, estimado em 10 
mil cidadãos.

Estes trabalhadores estão distri-
buídos em diferentes sectores de acti-
vidade previamente identificados, com 
destaque para o de agrícola, informal 
e o empresariado, os quais, antes da 
inscrição, são alvos de um processo 
de sensibilização e instrução de me-
canismos de pagamento das contri-
buições através de várias plataformas 
disponíveis para o efeito, nomeada-
mente a o M-Pesa, Top-Up, bem como 
do IZI, esta última que é uma platafor-
ma bancária do Millennium BIM, entre 
outros.

Um comunicado emitido esta 
quarta-feira (12) pelo INSS refere que 
naquele país, a inscrição dos traba-
lhadores moçambicanos no Sistema 
de Segurança Social Obrigatória do 
país de origem está a ser feita nos dois 
regimes de trabalhadores, que são os 
por conta de outrem (TCO) e por conta 
própria (TCP), ambos previstos no Re-
gulamento da Segurança Social Obri-
gatória, aprovado em Outubro de 2017.

O dispositivo legal garante a con-
cessão de prestações nas situações 
de doença, internamento hospitalar, 
maternidade, invalidez e velhice e, em 
caso de morte do trabalhador, prevê a 

assistência dos familiares, bem como 
os subsídios de funeral, e a pensão de 
sobrevivência.

O INSS soube que em Eswatini 
existem trabalhadores que estão ins-
critos no sistema em Moçambique e 
que pretendiam continuar a canalizar 
os seus descontos para o país natal, 
como forma de garantir o seu futuro 
social e dos seus familiares.

Este facto alegrou a delegação, 
“uma vez que tal se encaixa perfei-
tamente no esforço do Governo mo-
çambicano, através do ministério do 
Trabalho e Segurança Social, que visa 
a consciencialização daqueles traba-
lhadores que pararam com o paga-
mento das suas contribuições devi-
do a vários motivos, entre os quais a 
perda do emprego, para não saírem do 
sistema”.

Nessa perspectiva, os visados es-
tão reconhecidos no actual Regula-
mento da Segurança Social Obriga-
tória, que permite que o trabalhador, 
nessas condições, querendo e tendo 
capacidade individual para o efeito, ou, 
após conseguir um outro emprego, 
possa retomar o pagamento das suas 
contribuições até completar o período 
necessário para a fixação da sua pen-
são ou a recuperação do direito aos 

benefícios que o sistema oferece. Esse 
grupo de trabalhadores (beneficiários) 
enquadra-se na manutenção voluntá-
ria no sistema (MVS).

Por outro lado, o INSS está a traba-
lhar com outras instituições do Estado 
visando resolver a situação, algo preo-
cupante, de trabalhadores moçambi-
canos na diáspora, como é o caso ver-
tente de Eswatini, que têm a falta de 
documentação de identificação. 

As inscrições iniciadas em Eswatini 
são a expansão do processo de inscri-
ção de trabalhadores moçambicanos 
na diáspora, iniciado este ano na Áfri-
ca do Sul pelo ministério do Trabalho e 
Segurança Social, através do INSS, em 
coordenação com a direcção do Tra-
balho Migratório (DTM) e os Serviços 
moçambicanos de Administração do 
Trabalho na África do Sul (SATAS).

Na África do Sul, o processo iniciou 
em Maio findo, com a inscrição de tra-
balhadores moçambicanos residentes 
naquele país, afectos às companhias 
mineiras e no sector agrícola.

A sensibilização e inscrição de tra-
balhadores moçambicanos na diás-
pora abrangem todos os sectores de 
actividade, incluindo o sector informal, 
tendo em conta o contexto de cada 
país onde residem.
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IDOSOS: BIBLIOTECAS VIVAS 
E FONTES DE BÊNÇÃOS RENEGADAS

Numa altura em 
que maior parte 
de pessoas da 
terceira idade 
tem sofrido vio-

lência e rejeição por parte de 
algumas famílias, há gente 
que defenda respeito e cari-
nho por esta camada social 
considerada por muitos, bi-
bliotecas vivas e promotoras 
de bênçãos em várias ver-
tentes.

Cidadãos entrevistados 
pela nossa equipa de repor-
tagem desconhecem as cau-
sas que levam a sociedade a 
rejeitar a pessoa idosa, nem 
sequer identificam o mo-
mento em que tal fenómeno 
tomou conta da sociedade. 
Porém, deixam ficar a sua 
opinião sobre o assunto.

O sociólogo e docente na 
Universidade Zambeze Pe-
drito Cambrão afirma que 
África foi sempre conhecida 
como sendo a sociedade de 

solidariedade, incluindo para 
com os mais velhos, consi-
derados bibliotecas vivas, e 
que carregam consigo a tra-
dição oral de transmissão de 
conhecimentos.

Cambrão, que reside na 
cidade da Beira (Sofala), so-
corre-se de algumas teorias 
para sustentar a sua opinião, 
como é o caso, segundo ele, 
da Filosofia Ubuntu, ao referir 
que “Sou, na medida em que 
participo, sou solidário, com-
passivo e misericordioso”. E, 
René Descartes, em Filosofia 
Eficientista, afirmando que 
“Penso, logo existo”.

Para este estudioso, as 
pessoas idosas, na filosofia 
africana, são tidas como bi-
blioteca viva, daí que devem 
ser respeitadas não só como 
biblioteca, mas também 
como uma bênção.

“Infelizmente, nos últi-
mos momentos, é perigoso 
alguém envelhecer. Olhando 

Pessoa idosa é biblioteca viva da sociedade

para as estatísticas que eu vi, 
as pessoas velhas são tidas 
como motivo de desgraça, 

motivo de falta de sorte, mo-
tivo de doenças e até de mor-
tes”, lamenta o sociólogo, 
acrescentando que a provín-
cia de Inhambane é exemplo 
típico desse fenómeno.

“Quando alguém sai de 
Inhambane à busca de em-
prego e a coisa não corre 
bem, se vai para a África do 
Sul e não consegue entrar, 
ou entra sem passaporte, 
obviamente, é recambia-
do. Quando volta, diz que é 
aquele seu avô, é aquela sua 
tia (estamos falar de pessoas 
idosas, adultas) que está por 
detrás disso”, desabafa. 

O sociólogo apresenta 
três possíveis razões que po-
derão justificar tal fenómeno, 
sendo a primeira o momen-
to pós-independência, em 
que o sistema marxista-
-leninista defendia que se 
não há Deus, não há igreja, e 
sem igreja não há moral, en-
tão, supõe que não havendo 
Deus perdeu-se a espiritua-

Proliferação de adivinhos e igrejas pode contribuir para desrespeito ao idoso – Pedrito Cambrão
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A VIDA PARA O IDOSO ESTÁ MUITO COMPLICADA

Cecília Munguambe, anciã de 64 anos 
de idade, residente no município da Mato-
la, considera que a vida para o idoso está 
muito complicada actualmente, diferente 
de seus tempos da juventude em que diz 
que havia respeito.

“Quando as mães daquele tempo 
aconselhavam as suas filhas, elas acata-
vam e respeitavam”, afirma a idosa, para 
quem a conversa entre pais e filhos é ain-
da mais difícil nos dias de hoje, diferente 
dos de outrora em que todos sentavam-
-se à mesma esteira, conversavam e os 
filhos acatavam os conselhos dados pelos 
progenitores.

 Porém, a anciã desconhece as razões 
do desrespeito, assim como a origem dos 
problemas actuais. Refere que está cada 
vez mais difícil conversar e aconselhar 
os jovens, porque estes consideram seus 
pais ultrapassados.

“Nos nossos tempos, ao dizer-se 
swayila (tabu), naquele momento você 
ficava com medo e nem perguntava por-
quê, nem o que é. Agora, os filhos de hoje 
dizem que isso é do vosso tempo, ago-
ra não há coisas proibidas e deste jeito a 
gente só fica a olhar as crianças, os filhos 
a responderem mal e ficamos sem moti-
vação para repreendê-los ou educá-los”, 
lamenta.

Cecília Munguambe suspeita que al-
gumas amizades, que considera más 
companhias podem estar por detrás de 
maus comportamentos de muitos filhos, 
como também o consumo excessivo de 
drogas e bebidas alcoólicas que pertur-
bam a juventude.

“Do momento, a droga parece um chá, 
porque muitas crianças e adolescentes se 
drogam e é aí que todo o respeito desapa-
rece”, anota.

Recorda, no entanto, que dantes, a dro-
ga era ingerida por muitos com a finalida-
de de obter força para trabalhar, diferen-
temente da actualidade que a substância 
é consumida com a finalidade de gerar 
violência ao próximo. 

“O que está a estragar muito os jovens 
são as bebedeiras e drogas”, deplora.

Relativamente à violência propalada 
contra os idosos, a anciã refere que tal fe-
nómeno depende do sentimento de cada 
um, avaliando pelos casos dos que deam-
bulam pelas ruas mendigando, ainda que 
muitos deles tenham famílias. Mas, tais 
famílias escusam-se a cuidar de seus 
parentes idosos. Outro “facto estranho” é 
que muitos jovens ao se tornarem adultos 
e se casarem passam a ver a mãe como 
maldosa e feiticeira, daí que interrompem 
os cuidados que iam prestando aos pais.

“Muitos velhos que andam nas estra-
das têm filhos que são directores e/ou es-
tão bem posicionados na sociedade, mas 
não conseguem comprar um pão para dar 
à mãe ou seu pai. Isso é muito doloroso, 
dói o coração da mãe ou do pai que anda 
de loja em loja a pedir esmola, sabendo 
que tem um filho ou filha”, lamenta, subli-
nhando que não encontra resposta para 
tão deplorável atitude.

A anciã aconselha aos filhos a cuida-
rem dos seus pais e avós, porque é por 
causa deles que existem, e apela a evitar 
acusar de feitiçaria aos idosos, porque isso 
os retrai.

Cecília Munguambe ainda consegue 
andar e fazer suas tarefas, por isso os fi-
lhos continuam a levar a vida normal-
mente, cuidando das suas famílias, sem se 
preocupar muito com a progenitora. Mas, 
esta defende que sejam os filhos a pensa-
rem no que a mãe possa estar a precisar.

CUIDAR DE IDOSOS É UMA HERANÇA 

Eliseu Sposito, cidadão brasileiro 
de 72 anos de idade, e professor uni-
versitário, também partilha a sua opi-
nião e conta que o cuidado para com 

o idoso é uma herança católica, que 
defende que os filhos cuidam dos pais 
até a morte, constituindo um encargo 
para as respectivas famílias.

Segundo ele, é comum no Brasil 
colocarem os idosos em casas cha-
madas de repouso ou asilo, existindo 
vários extractos, com preços variados 

lidade, a racionalidade, o res-
peito, a ética, daí que a falta 
da base religiosa tradicional 
pode ter contribuído para 
que se tenha perdido essa 
veneração e respeito pelas 
pessoas idosas.

A segunda hipótese está 
associada aos “novos” adi-
vinhos, que, na óptica de 
Cambarão, querem ganhar 
dinheiro à custa das suas 
mentiras, assim como os no-
vos movimentos religiosos 
que querem se monetizar 
mentindo para o povo, di-
zendo que vão dar o Céu e a 
Terra, ou que vão resolver os 
problemas do povo.

“Os novos adivinhos que 
pululam por aí, que até en-
contramos placas que di-
zem curandeiro X faz isso, 
assado e guisado, são esses 
que colocam na cabeça das 
pessoas que a razão da sua 
desgraça, a razão do seu in-
fortúnio é fulano, sicrano ou 
beltrano, esta também pode 
ser outra razão”, anota.

A terceira razão, segun-
do a nossa fonte, não menos 
importante, é a globalização, 
que localiza os benefícios 
para os países centrais, glo-
baliza os riscos no sentido 
em que mora o estado da 
nação sem valores morais 
apregoados universais ou 
éticos, onde cada um faz o 
que entende e não há refe-
rências, porque as pessoas 
que deveriam servir de mo-
delo também dançam a mú-
sica da globalização.

“Então, é cada um por si 
e tudo serve. O jovem pode 
ser a pessoa mais venerada 
porque tem o poder finan-
ceiro, tem o poder simbólico 
e por aí. Os velhos são farra-
pos, não servem na socieda-

de eficientista (você só serve 
quando for capaz de fazer al-
guma coisa). O velho não faz 

nada, não serve”, concluiu 
o sociólogo, argumentan-
do que o pior de tudo é que 

as pessoas idosas são tidas 
como feiticeiras, devendo 
por isso serem combatidas.
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dependendo dos cuidados existentes, 
mas, que, de modo geral, tem sido a fi-
lha mais velha que acaba se encarre-
gando dos pais, tios ou avós.

“No Brasil, ainda é de uma forma 
geral um encargo da mulher, em se-
gundo plano, da família. Neste último 
caso, que custa dinheiro, o idoso não 
é cuidado pelo Estado, pois não se ga-
rante uma aposentadoria decente. À 
medida que você vai envelhecendo, 
a aposentadoria vai diminuindo, por-
tanto, não há um respeito pelo idoso 
do ponto de vista institucional. Há res-
peito do ponto de vista antropológico 
e social”, explica Sposito.

Argumenta que se um idoso não 
tiver alguém da família por velar por 
ele ou se ele não tiver salário, estará 
condenado a viver à míngua ou sem 
qualidade de vida.

O nosso interlocutor revela que há 
diferentes níveis de cuidados dos ve-
lhos, e há que reconhecer que as famí-
lias cuidam dos seus, havendo alguns 
casos de abandono como acontece 
em todo o mundo.

“Há uma herança que a gente cha-
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É uma sabedoria que tem de ser cultivada pelas pessoas que vieram depois, que aprenderam dele

O idoso não tem ciência como na universidade, mas tem conhecimento e sabedoria que devem ser aproveitados – Eliseu Sposito

ma lá de católica-cristã, em que se 
fala que você tem de cuidar dos seus 
velhos, mas há gente que tem seu sa-
lário e já fala para os filhos, como te-
nho falado, brincando com eles: Olha, 
a gente sabe aonde vai, a gente vai 

pegar uma residência, se um dia não 
poder mais se mexer. Só quero uma 
visitinha, de vez em quando”, brin-
cou, entre risos. 

Com 72 anos, Sposito antevê que 
dentro de década e meia já não po-
derá mais trabalhar. E agora, mesmo 
aposentado, continua a trabalhar no 
programa de pós-graduação, e acha 
que não é bom abandonar definiti-
vamente as actividades que realiza, 
pois acredita que se parar de pensar 
poderá morrer. 

Ele tem seguido um plano que 
inclui reformas no apartamento, vi-
sita aos filhos e netos, participar em 
eventos científicos, como é o caso da 
sua estadia em Moçambique.

Para a sociedade moçambicana, 
Sposito deixa a seguinte mensagem: 
“ O idoso pode não ter uma ciência 
como na universidade, mas ele tem 
uma sapiência, tem um conheci-
mento, uma sabedoria, e essa sabe-
doria não pode ser abandonada, ela 
tem de ser cultivada pelas pessoas 
que vieram depois, que aprenderam 
com ela. Portanto, isso não pode ser 
desprezado”.
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Sexagésimo aniversário de operações do UNICEF

UNICEF reconhece que as necessidades humanitárias das crianças são agora tão maiores

DEMANDA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA 
PARA INFÂNCIA ATINGE NÍVEIS SEM PRECEDENTES

O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(UNICEF) celebra este 
ano o 60º aniversário 
de suas operações 

de fornecimento de suprimentos 
essenciais às crianças mais vul-
neráveis de todo o planeta, a partir 
do seu Centro Mundial  de Abaste-
cimento e Logística em Copenha-
ga, a capital da Dinamarca, num 
contexto em que a procura pelos 
suprimentos de emergência para 
as crianças alcança níveis sem pre-
cedentes.

O Centro de Copenhaga tem 
enviado fornecimentos tais como 
instrumentos médicos, medica-
mentos, material de higiene, ma-
teriais educativos e equipamento 
sanitário a um ritmo recorde nos 
últimos anos, em resposta a um 
número crescente de crises huma-
nitárias em todo o mundo, também 
para fazer face à pandemia da Co-
vid-19.

No total, a função de abasteci-
mento e logística do UNICEF forne-
ceu mais de sete mil milhões de dó-
lares norte-americanos em bens e 
serviços para crianças e suas famí-
lias em 160 países e territórios, no 
ano passado.

Aquela entidade das Nações 
Unidas faz saber que no caso de 
Moçambique, as operações de 
aprovisionamento e logística no 
país mobilizaram cerca de 174 mi-
lhões de dólares norte-america-
nos, em 2021.

O valor serviu para a compra 
e distribuição de vacinas, medi-
camentos, provisões e serviços 
vitais para salvar vidas, incluindo 
aquisição de produtos e equipa-
mento médico, kits de limpeza, 
higiene e de aprendizagem, pro-
dutos nutricionais, tendas para 
alojamento temporário e espaços 
de aprendizagem, reabilitação das 
infra-estruturas escolares e for-
necimento de mobiliário escolar, 
entre outros.

Para a directora Executiva da 

organização, Catherine Russell, as 
necessidades humanitárias das 
crianças nunca foram maiores, por 
isso o trabalho do Centro Mundial 
de Abastecimento e Logística do 
UNICEF em Copenhaga nunca foi 
tão importante. 

“A melhor forma de assinalar 
este marco importante é redobran-
do os nossos esforços para alcan-
çar todas as crianças em situação 
de risco com os fornecimentos 
essenciais que as possam ajudar a 
sobreviver a crises e a reconstruir 
as suas vidas. O UNICEF está pro-
fundamente grato ao Governo e ao 
povo da Dinamarca por nos apoiar 
neste trabalho vital, e aguardamos 
com expectativa os próximos 60 
anos de fornecimento de manti-
mentos salva-vidas onde e quando 
forem necessários”, disse Russell, 
em Copenhaga, citada em nota de 
imprensa daquela agência das Na-
ções Unidas.

Em resposta à pandemia da Co-
vid-19, o Centro Mundial de Apro-
visionamento e Logística liderou o 
provimento, transporte e logística 
para a COVAX, uma iniciativa mun-
dial que visa o acesso equitativo às 
vacinas contra a Covid-19. Desde o 

primeiro carregamento, em Feve-
reiro de 2021, a iniciativa facilitou a 
chegada segura de 1,7 mil milhões 
de doses de vacinas de Covid-19 a 
146 países e territórios, bem como 
milhões de seringas, equipamento 
de armazenamento a frio, e de pro-
tecção pessoal para trabalhadores 
da saúde.

Criado em 1962, o espaço de 
escritórios e armazéns - agora o 
maior armazém humanitário do 
mundo - foi oferecido pelo Gover-
no da Dinamarca ao UNICEF para 
albergar o seu abastecimento 
global e operações logísticas. Des-
de então, dezenas de milhares de 
aviões de carga, navios, camiões 
e comboios deixaram Copenhaga 
com inúmeras toneladas de mate-
rial salva-vidas para crianças que 
vivem em zonas de conflito, catás-
trofes naturais e outros cenários de 
emergência em todo o mundo.

De acordo com a nota do UNI-
CEF, relativamente à Covid-19, 
desde o início da pandemia, nos 
finais de 2019, a Aliança Mundial 
para Vacinas e Imunização (GAVI), 
o Sistema das Nações Unidas em 
Moçambique, o Banco Mundial e 
outros parceiros de saúde têm tra-

balhado com as autoridades nacio-
nais, empresas e a sociedade civil 
para identificar e atender às neces-
sidades da população na resposta à 
crise sanitária e a seus efeitos so-
cioeconómicos.

O COVAX- pilar de vacinas do 
acelerador de acesso a ferramen-
tas contra a Covid-19 (ACT)- é co-
-liderado pela Coligação para a 
Promoção de Inovações em prol da 
Preparação para Epidemias (CEPI); 
da GAVI e da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que trabalham 
em parceria com o UNICEF como 
parceiro-chave na execução, bem 
como com as organizações da so-
ciedade civil, fabricantes de vaci-
nas, Banco Mundial e outros.

O plano do COVAX era fornecer 
vacinas para 20 por cento da po-
pulação de cada país participante 
ao longo de 2021. Há dois grupos 
de países e territórios participan-
tes: os autos- financiados, países 
de média e alta renda, que pagam 
pelas vacinas, e os de baixa renda 
que recebem as vacinas sem custo. 
No caso da África Austral, todos os 
países da região, excepto a vizinha 
África do Sul, fazem parte do se-
gundo grupo.
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Avaliado em 248 milhões de meticais

Este Tribunal vai responder ao desafio da proximidade das instâncias judiciais aos seus utentes

INAUGURADO O MAIOR EDIFÍCIO 
DE TRIBUNAL JUDICIAL EM INFULENE

Como resultado das ins-
talações inauguradas 
há dias para o funcio-
namento do Tribunal 
Judicial de Infulene, o 

Presidente da República (PR), Fili-
pe Nyusi, está certo que se vai as-
sistir a um aumento da demanda 
processual naquele posto admi-
nistrativo localizado no município 
da Matola, na província de Maputo, 
também como consequência de 
alocação de mais magistrados, ofi-
ciais e assistentes de justiça.

Nesta lógica, o PR refere que o 
aumento de processos tramitados, 
julgados e findos vai traduzir-se no 
alívio da população no que se refere 
ao tempo de espera na resolução 
de litígios e, ao mesmo tempo, con-
tribuir para a paz social.

No âmbito da iniciativa presi-
dencial “Um Distrito, Um Edifício 
Condigno para o Tribunal, até 2023”, 
que visa dotar os tribunais judiciais 
dos distritos de edifícios condignos 
para o seu funcionamento, atra-
vés de construção de raiz ou sua 
requalificação, o estadista inau-
gurou, recentemente, o edifício do 

Tribunal Judicial de Infulene, cuja 
sua construção custou aos cofres 
do Estado 248 milhões de meticais.

Trata-se de uma infra-estru-
tura moderna, construída de raiz, 
que comporta três pisos, quatro sa-
las de audiências, quatro cartórios 
com capacidade para duas secções 
do tribunal, dois cartórios para a 
Procuradoria, 12 gabinetes para 
magistrados e celas transitórias.

“E, com a entrada em funcio-
namento desta infra-estrutura 
este tribunal vai responder, com 
eficiência, ao número cada vez 
mais crescente da demografia de 
Infulene e, por conseguinte, ao au-
mento do movimento processual 
que se verifica no Tribunal Judi-
cial da Machava. Este tribunal vai, 
igualmente, responder ao desafio 
da proximidade das instâncias ju-
diciais aos seus utentes, uma vez 
que os serviços de Administração 
da Justiça estavam concentrados 
na Machava, o que fazia com que os 
moradores daqui se deslocassem 
até àquele ponto para submeterem 
as suas petições e acompanharem 
os processos”, descreve Nyusi.

A construção e entrada em 
funcionamento do Tribunal enqua-
dra-se nas preocupações mani-
festadas pelo poder judicial de ex-
pandir a rede judiciária do distrito 
da Matola, com vista a aproximar 
os serviços judiciais aos utentes do 
posto administrativo de Infulene.

Para o estadista, a infra-estru-
tura recém-inaugurada vai ace-
lerar e manter o ritmo da reforma 
legal, assegurando que a sociedade 
civil esteja envolvida no processo 
e que a legislação aprovada seja 
efectivamente implementada e 
aproximar, cada vez mais, os Tri-
bunais Judiciais aos cidadãos e à 
Administração Pública, com vista 
a consciencializá-los sobre o seu 
funcionamento e importância, no 
âmbito das suas atribuições juris-
dicionais e educacionais.

Filipe Nyusi está convicto que 
todos juntos, com base num diá-
logo e respeitando os princípios da 
separação e da interdependência 
de poderes, ajudarão o país a supe-
rar os actuais desafios do Sistema 
da Administração da Justiça.

“Para os residentes de Infulene 

e áreas circunvizinhas, este edifí-
cio servirá como o local de busca 
de justiça, se outros mecanismos 
extra-judiciais de resolução de 
conflitos que não vingarem. Por 
isso, reiteramos o nosso apelo no 
sentido de os magistrados e oficiais 
de justiça que vão trabalhar nesta 
casa da Justiça serem um exem-
plo de competência, zelo, dedica-
ção, profissionalismo, urbanidade 
e sensibilidade na nobre missão de 
contribuir para o acesso dos mo-
çambicanos à justiça”, vaticina.

Filipe Nyusi aproveitou a opor-
tunidade e exortou para a colabo-
ração de todos na preservação e 
manutenção das instalações, e aos 
gestores destas que exijam aos 
utentes a mesma postura.

“Saibam que a responsabili-
dade última de preservação e ma-
nutenção do património do Estado 
recai sobre vós”, disse o mais alto 
magistrado da nação, dirigindo-se 
aos gestores das instalações rem-
-inaugurados.

A primeira pedra para a cons-
trução do edifício aconteceu a 05 
de Maio de 2021.
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Para uma cultura de ciência

URGE CONSOLIDAR SISTEMA NACIONAL 
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 – considera o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara

M
oçambique defende a neces-
sidade de se incutir uma cul-
tura de ciência na sociedade, 
nos indivíduos e nas insti-
tuições dos países lusófonos 

através da sua participação directa ou indi-
recta na produção, disseminação e utilização 
do conhecimento, em face da actual revolu-
ção tecnológica global.

Falando na abertura, segunda-feira 
(10), da 13ª Conferência Lusófona da Ciência 
Aberta (ConfOA 2022), em Maputo, o minis-
tro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, mostrou que os instrumen-
tos programáticos de desenvolvimento do 
país, bem como os instrumentos de política 
e de regulação enfatizam essa necessidade.

Ainda assim, o governante entende que 
para o sucesso da implementação dos referi-
dos instrumentos programáticos, de política 
e de regulação, há necessidade de consolida-
ção do Sistema Nacional de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, desejo que as instituições de 

ensino superior e de investigação científica 
deverão ajudar a alcançar.

A ConfOA é organizada pela Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM), a mais antiga 
instituição de ensino superior no país, em 
colaboração com a Universidade do Minho 
(UMinho, de Portugal), a Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT) de Portugal e o 
Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia 
(IBICT). 

O evento conta com o apoio do Institu-
to Nacional de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (INTIC) e da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP). A pre-
sente conferência reúne actores de diferen-
tes segmentos da sociedade moçambicana 
e estrangeira para discutirem assuntos re-
lacionados à Ciência Aberta, termo que de-
signa o movimento mundial que visa tornar 
o conhecimento científico aberto e compar-
tilhado para a comunidade científica de dife-
rentes países e para toda a sociedade.

Na ocasião, Nivagara informou que as 

autoridades moçambicanas reconhecem a 
importância e o potencial da Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Transferência de Tecnolo-
gias para a promoção do crescimento e de-
senvolvimento socioeconómico do país. 

“O nosso Governo aposta na utilização 
das Tecnologias de Informação e Comuni-
cação para uma cada vez maior promoção 
e melhor acesso à informação por parte da 
administração pública, do sector privado, das 
comunidades académica e científica nacio-
nais e do público em geral”, sublinhou.

O ministro destacou a realização da con-
ferência como um passo significativo para o 
fortalecimento do quadro de produção e dis-
seminação da ciência, celebrando-se, igual-
mente, o resultado de uma comprometida 
actuação rumo ao cumprimento das atribui-
ções académicas das universidades e outras 
instituições de ensino superior moçambica-
nas e estrangeiras, parceiras desta iniciativa.

“Além do ensino, abarcam as activida-
des de investigação e de extensão universi-
tária desde a produção até a comunicação do 
saber para a comunidade académica e para 
a sociedade, através da implementação da 
Ciência Aberta”, aponta.

O dirigente reconheceu e saudou as ac-
tividades que vêm sendo implementadas 
pelas instituições de ensino superior e de in-
vestigação científica moçambicanas visan-
do a promoção e consolidação de iniciativas 
de Ciência Aberta. 

“Como imagem, o ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior vem coorde-
nando, com o inestimável apoio de nossas 
instituições de ensino superior, casos da 
Universidade Eduardo Mondlane, o estabe-
lecimento do Repositório Científico Nacional, 
que deverá ter estreita ligação com os repo-
sitórios científicos institucionais moçambi-
canos e estrangeiros”, explicou.

O ministro garantiu que Moçambique 
tem seguido as boas práticas internacionais 
relativas ao estabelecimento de iniciativas 
de Ciência Aberta, como são os casos do 
Projecto do Repositório Científico da CPLP e 
as recomendações emanadas pela 41ª Ses-

Nosso Governo aposta na utilização de TICs para uma cada vez maior promoção e melhor acesso à informação – Daniel Nivagara
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Evento reúne as comunidades dos países lusófonos que desenvolvem actividades de investigação em ciências

ConfOA é oportuna para partilha e promoção do conhecimento científico – Manuel Guilherme

são da Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), realizada em Novembro 
de 2021. 

Daniel Nivagara exortou às instituições 
de ensino superior e de investigação cientí-
fica a promoverem, cada vez mais, iniciativas 
que contribuam para aumentar a visibilida-
de, acessibilidade e difusão dos resultados de 

investigação científica nacional, facilitando 
para que os resultados destas pesquisas te-
nham impacto na sociedade, no sector pro-
dutivo e na melhoria das condições de vida e 
bem-estar da população.

“Para que a agenda da Ciência Aberta 
seja efectivamente implementada, o nosso 
Governo reconhece a sua responsabilidade 
de acompanhar e apoiar as actividades das 

instituições de ensino superior e de inves-
tigação científica nesse quesito, principal-
mente no que tange à definição e aprovação 
de políticas; apoio na capacitação de recur-
sos humanos e definição da natureza das 
infra-estruturas adequadas para a plena 
implementação da Ciência Aberta”, revelou 
ministro.

CONFOA, UM ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS

A Conferência Lusófona da 
Ciência Aberta, de dois dias, é 
um evento que reúne as comu-
nidades dos países lusófonos 
que desenvolvem actividades 
de investigação, desenvolvi-
mento, gestão de serviços e de-
finição de políticas relacionadas 
à Ciência Aberta em todas as 
suas vertentes, como o acesso 
à informação científica e aos 
dados de investigação.

Por isso, o reitor da UEM, 
Manuel Guilherme Júnior, afir-
ma que a ConfOA assume-se 
como um espaço privilegiado 
para a promoção da partilha, 
discussão e divulgação de co-
nhecimentos, práticas e inves-
tigação sobre estas temáticas, 
em todas as suas dimensões e 
perspectivas.

“Nesta perspectiva, a UEM 
regozija-se por ter sido escolhi-
da, dentre muitas outras insti-
tuições elegíveis, para organi-
zar a 13ª Conferência Lusófona 
de Ciência Aberta, com o lema 
Ciência Aberta: Diversidade, 
Inclusão e Sustentabilidade”. 
Este regozijo ganha dimensão 
e um simbolismo particular por 
se tratar da primeira vez que 
Moçambique e a nossa Univer-
sidade acolhem uma Conferên-
cia desta dimensão no âmbito 
desta temática e num contexto 
em que celebramos 60 anos da 
criação da UEM e do ensino su-
perior em Moçambique”, refere 
o dirigente. 

A intenção de realizar a 
ConfOA em Moçambique foi 
manifestada pela equipa da 
UEM que tem acompanhado 
este evento, no final da edição 
de 2013, em São Paulo, Brasil. 
Desde então, a UEM, em coor-

denação com o ministério da 
Ciência Tecnologia e Ensino 
Superior, através da Rede de 
Ensino Superior e de Pesquisa 
de Moçambique (MoRENet), 

foram trabalhando no senti-
do de alargar o Memorando 
assinado entre Brasil e Por-
tugal, para incluir a realização 
de eventos associados à Con-
fOA e/ou à ConfOA nos países 
membros da CPLP. 

Assim, em 2016 e 2018 fo-
ram realizados, em Maputo, 
dois seminários com enfoque 
para o acesso aberto e Ciên-
cia Aberta, co-organizados 
pela UEM, MoRENet através 
do então ministério da Ciência, 
Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico-Profissional, e Comis-
são Organizadora da ConfOA, 
Universidade do Minho e Fun-
dação para Ciência e Tecnologia 
de Portugal e o Instituto Brasi-
leiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia do Brasil. 

Espera-se que esta confe-
rência contribua para a inserção 

de várias instituições de ensino 
superior e de pesquisa, parti-
cularmente em Moçambique, 
no debate e na incorporação da 
cultura na produção, circulação 

e apropriação do conhecimento 
e reafirmação do compromisso 
da UEM com a democratização 

do conhecimento e do acesso 
ao conhecimento científico na 
construção da ciência e tecno-
logia ao serviço da sociedade. 

A participação do país, re-

presentado pela UEM nesta 
Conferência, tem sido regula, 
desde 2013.

CIÊNCIA
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Projecto “Emprega”

MAIS DE CINCO MIL JOVENS 
GANHAM BOLSAS DE FORMAÇÃO

Estamos a investir para tornar a juventude líder nos processos produtivos - Presidente da República

Pelo menos 5.750 jovens de 
província e Cidade de Ma-
puto ganharam bolsas de 
formação no âmbito do 
subcomponente do pro-

jecto “Emprega”, o “Acredita Empre-
ga”, cujo objectivo é formar e capacitar 
jovens para que tenham habilidades e 
técnicas para dar resposta ao desafio 
do emprego no país.

As referidas bolsas foram entre-
gues pelo Presidente da República (PR), 
Filipe Nyusi, que exortou aos beneficiá-
rios a gerarem emprego para si e mais 
jovens, após formação.

O estadista sublinhou que o “Acre-
dita-Emprega” representa investimen-
to no capital jovem, e a sua boa educa-
ção depende da forma como se orienta 
o processo de formação, estando a ini-
ciativa presidencial como uma respos-
ta.

Para se chegar aos 5.750 beneficiá-
rios, concorreram mais de 12 mil jovens 
dos distritos de KaMaxaquene (mu-
nicipal), na Cidade de Maputo; Matola, 
Manhiça e Matutuíne, na província de 
Maputo.

“A nível nacional, o Acredita Em-
prega vai atribuir bolsas de formação 
profissional e serviços de apoio a mais 
de 20 mil jovens, e providenciar uma 
subvenção financeira a mais de quatro 
mil”, disse o PR, na ocasião.

De acordo com o dirigente, esta é 
uma iniciativa do Executivo, onde o 
aproveitamento do dividendo demo-
gráfico é uma prioridade, com a imple-
mentação de diferentes programas e 
iniciativas no âmbito de educação, em-
poderamento e emprego para rapazes 
e raparigas nas zonas rurais e urbanas 
com menos condições sociais e eco-
nómicas, mas que desejam e querem 
ser mais produtivos e ver aumentar os 
seus ganhos

Ao todo, serão abrangidos mais 51 
distritos nas províncias de Niassa, Cabo 
Delgado, Zambézia, Sofala, Manica, Tete 
e Nampula.

Os beneficiários serão formados em 
diversas áreas técnico-profissionais, 
como Serralharia, Electricidade, Infor-
mática, Mecânica, Culinária, Beleza e 
Estética e Costura.

“Os jovens têm a obrigação de se 
apropriar destes programas e destas 
iniciativas como forma de assegurar 
a sua melhor preparação e motivação 
para o mercado de trabalho, através do 
saber fazer”, referiu Filipe Nyusi.

Para a formação dos jovens, já exis-
tem 10 instituições privadas que rece-
bem cerca de 71.500 milhões de meti-
cais. Na Cidade e província de Maputo, 
os mil melhores candidatos vão ganhar 
um financiamento de cerca de 65 mil 
meticais para implementarem os seus 
projectos.

Segundo o Chefe de Estado, que fa-
lava na Matola para os mais de cinco 
mil jovens beneficiários da iniciativa, os 
desafios e obstáculos que existem no 
mundo empreendedor são vários, mas, 
ainda assim, os jovens não podem de-
sistir, e essa é uma oportunidade para, 
além de se empregar, gerar mais postos 
de emprego para outros jovens, através 

de soluções inovadoras e criativas.
O “Acredita Emprega” (financia-

do pelo Banco Mundial) é a segunda 
componente do projecto “Emprega”, a 
primeira é o “Agora Emprega”, que, dos 
3.020 concorrentes, na sua fase piloto 
da Província e Cidade Maputo, selec-
cionou 350 candidatos, que já estão em 
treinamento em matérias de negócios 
também na Cidade e província de Ma-
puto.

Os 50 melhores projectos terão um 
financiamento de cerca de 1,5 milhão de 
meticais.

“Assumam esta oportunidade com 
responsabilidade e total dedicação. 
Honrem esta oportunidade e sejam 
exemplo para os demais jovens que 
gostariam de ter”, apelou.

O Presidente da República prome-
teu continuar com acções do género 
durante o seu mandato, e a prova disso 
será a inauguração, ainda este ano, do 
Centro de Formação de Inhassoro (na 
província de Inhambane), Morrumba-
la (Zambézia) e Gorongosa, em Sofala. 
Assegurou que serão centros públicos e 
com equipamento moderno.

CIÊNCIA
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PROPRIEDADE DO:

PROFESSOR É O PRINCIPAL AGENTE 
DE TRANSFORMAÇÃO DAS MENTES
PROFESSOR É O PRINCIPAL AGENTE 
DE TRANSFORMAÇÃO DAS MENTES

• Filipe Nyusi enaltece papel do professor na formação da personalidade;
• Celebrações do dia culminam com lançamento da Política do Professor 2023-2032;
• Instrumento vai dignificar o trabalho do professor. Pág. 3-5

Reconhece o Presidente da República
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USO INADEQUADO DE ANTIMICROBIANOS 
ENTRE OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA AQUACULTURA

Moçambique tem potencial enorme na aquacultura
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A actividade aquíco-
la está a enfrentar 
enormes desafios, 
com destaque para 
a indisponibilidade 

de serviços de assistência técni-
ca sanitária, indisponibilidade de 
ração, uso de práticas de maneio 
deficientes, como é o caso do 
uso inadequado de antimicro-
bianos, que acabam influencian-
do negativamente para o fraco 
crescimento deste subsector, 
conforme constata a Inspecção 
Geral da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural.

Para tratar destas e outras 
matérias, o país está a acolher, 
desde terça-feira, na Cidade de 
Maputo, o Seminário Regio-
nal de Aquacultura, sob o lema: 
“Minimizando o uso dos antimi-
crobianos, pelo aprimoramento 
do maneio, melhoria do bem-
-estar”.

Pretende-se, com a reunião, 
encontrar soluções que respon-
dam efectivamente a tendência 
crescente que a actividade re-
gista, com destaque para a par-
tilha de experiências de gestão 
de surtos de doenças registadas 
e os seus sistemas de produção 
aquícolas.

O evento tem como partici-
pantes 85 técnicos e 22 peritos 
de 26 países da região da África 
Austral e da Comunidade dos 
Países da África Oriental, in-
cluindo Moçambique.

Discursando na abertura 
do evento, o inspector-geral da 
Agricultura é Desenvolvimento 
Rural, Rui Mapatse, apresentou a 
posição do país quanto ao futuro 
da aquacultura, e disse que tal 
ensejo passava necessariamen-
te por criar mais condições para 
que os jovens sejam parte inte-
grante do subsector e que apro-
veitem as oportunidades para a 

geração de renda para si e para 
os seus familiares. 

“Ao apostarmos na diversi-
ficação da economia, partimos 
do pressuposto de que era ne-
cessário intensificarmos a pro-
dução de alimentos e assegurar 
o seu acesso pelo cidadão, com 
vista a garantir a segurança ali-
mentar e nutricional, bem como 
a geração de renda para mais de 
70 por cento da população acti-
va que encontra sustento nessa 
área,” reiterou.

Por sua vez, a directora-
-geral da Inspecção das Pescas, 
Lúcia Sumbane, avalia positiva-
mente o primeiro dia do semi-
nário e explica que a aquacultu-
ra envolve vários custos devido 
ao elevado número de animais 
que sofrem de várias doenças 
causadas por más práticas no 
desenvolvimento da actividade.

“Quando temos a eclosão 
de uma doença, principalmente 
daquelas que dizimam tudo que 
está sendo cultivado, então, toda 
a produção é dizimada e os ope-
radores investem muito: temos 
rações, temos aquisição dos 
próprios animais que são cria-

dos, então tem o investimento 
que se faz também com o pes-
soal, e como podem imaginar, 
são investimentos incalculáveis 
quando há eclosão de doenças”, 
sustentou.

A directora explica que é em 
resultado do cenário descrito 
que os principais actores se reú-
nem em seminário exactamen-
te para estudar as boas práticas 
na aquacultura.

“O pescado, quando é trata-
do com antibióticos e não res-
peitando as boas práticas, acaba 
influenciando, também, no con-
sumidor final”, alerta.

Com o surgimento do gran-
de surto da mancha branca, em 
2011, as autoridades do sector 
pesqueiro têm vindo a monito-
rar com atenção para evitar que 
esta doença volte a ameaçar o 
pescado.

“Nós tivemos o grande surto 
em 2011 da mancha branca e tí-
nhamos uma unidade de produ-
ção em Quelimane [Zambézia] 
que foi a que sofreu com danos. 
De lá para cá, temos vindo a 
monitorar, por isso não temos 
tido vários surtos de doenças. 

Felizmente, temos trabalhado 
no sentido de minimizar, que é 
a cura do surto de doenças”, ga-
rante.

Quanto ao aumento da ca-
pacidade de produção que se re-
gista na aquacultura, a directo-
ra-geral fala de alguns factores, 
e aponta a limitação orçamental 
como o principal.

“Em Moçambique, nós te-
mos um potencial enorme para 
a produção na aquacultura. Po-
demos produzir cerca de 400 
milhões de toneladas de pesca-
do, se estivermos a fazer a pro-
dução máxima. Mas, os factores 
que foram aqui indicados, que é a 
inclusão de doenças, exiguidade 
de orçamento para a produção 
da aquacultura, alvinos e ração 
de qualidade, têm influenciado, 
também, na produção da aqua-
cultura”, indica.

A tilápia é o peixe mais pro-
duzido em Moçambique no sec-
tor de aquacultura.

Refira-se que o seminário 
regional de aquacultura tem a 
duração de três dias, e termina 
nesta quarta – feira, 13 de Outu-
bro que corre.


