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Marracuene é uma das vilas que poderão ser municípios nas próximas eleições autárquicas

Com vista a definir novas 
categorias e elevar algu-
mas vilas e postos admi-
nistrativos de diferentes 
províncias do país, o Go-

verno apreciou no decurso da 36ª ses-
são ordinária do Concelho de Ministro 
(CM) a proposta de lei que cria mais 
12 autarquias locais, a submeter para 
aprovação na Assembleia da Repúbli-
ca (AR).

A se concretizar, o número de au-
tarquias em todo o país passará das 
actuais 53 para 65.

De acordo com o porta-voz do Go-
verno, Filmão Suazi, a proposta de lei 
visa criar as autarquias locais da vila 
de Marracuene e sede do posto admi-
nistrativo da Matola-Rio, na província 
de Maputo; vila de Massingir, na pro-
víncia de Gaza.

Estão também a vila de Homoí-
ne, na província de Inhambane; vila 
de Caia, na província de Sofala; vila de 
Guro, na província de Manica; vila de 
Morrumbala, na província da Zam-

bézia; vila de Mossuril, na província 
de Nampula; vilas do Ibo e Balama, na 
província de Cabo Delgado; vila-sede 
do distrito de Mecanhelas, na provín-
cia de Niassa, e sede do posto admi-
nistrativo de Chitima, na província de 
Tete.    

Ao abrigo da respectiva proposta 
de lei, os locais supracitados tornar-
-se-ão órgãos representativos pró-
prios que visam a prossecução dos in-
teresses das populações respectivas, 
sem prejuízo dos interesses nacionais 
e da participação do Estado.

Num outro dispositivo, o Governo 
apreciou e aprovou o decreto sobre o 
regulamento do Fundo de Gestão de 
Calamidades (FGC) e revoga o decre-
to número 53/2017, de 18 de Outubro, 
excepto o artigo 1 da parte relativa à 
constituição do referido fundo.

O FGC é uma conta bancária geri-
da pelo Instituto Nacional de Gestão e 
Redução do Risco de Desastres (INGD), 
que procura suportar os encargos dos 
diversos órgãos e organismos que in-

tervém na gestão de calamidades.
Desta feita, a alteração do seu regu-

lamento tem o objectivo de ajusta-lo à 
lei 10/2020 de 20 de Agosto, que esta-
belece o regime jurídico de gestão de 
redução do risco de desastres.

O Executivo deliberou a favor do 
decreto que aprova a declaração mo-
delo geral e revoga a guia modelo B, re-
ceita eventual, aprovada pela portaria 
12721, de 25 de Outubro de 1958.

Segundo Suazi, a anuência do refe-
rido dispositivo tem como fundamento 
assegurar uma recolha sistemática de 
informação sobre as operações efec-
tuadas, a descrição da receita fiscal 
da respectiva base e da taxa aplicável, 
bem como do montante apurado, o que 
permitira maior eficácia na cobrança e 
nas diversas validações efectuadas no 
automatismo do sistema.

Ainda na mesma sessão, o CM 
apreciou a informação sobre o relató-
rio de implementação da Estratégia de 
Género na Administração Pública, re-
ferente ao ano de 2021.

Eleições de 2023

PAÍS PODERÁ CONTAR COM MAIS 12 AUTARQUIAS
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PRIMEIRA-DAMA LANÇA INICIATIVA 
PARA MOÇAMBIQUE CRESCER BEM

A Primeira-dama, 
Isaura Nyusi, 
desafia, nesta 
segunda-feira 
(17), à sociedade 

e, em particular, às mães para 
colocarem o país a crescer 
bem, combatendo a desnu-
trição crónica. A esposa do 
Presidente da República fez 
tal pronunciamento durante 
o lançamento, em Mogovolas, 
distrito da província nortenha 
de Nampula, da campanha de 
educação nutricional denomi-
nada “Crescer Bem”.

O evento serviu, igual-
mente, para assinalar o Dia 
Internacional da Mulher Rural, 
celebrado a 15 de Outubro.

Tal acontece numa altura 
em que os dados oficiais in-
dicam que, em Moçambique, 
cerca de 24 por cento da po-

pulação ainda sofre os efeitos 
da desnutrição crónica.

“Apesar de constituir um 
dos principais desafios da 
saúde pública no país, a des-
nutrição crónica continua 
desconhecida por grande 
parte da nossa população. Es-
tou convencida que, como no 
passado, de mãe para mãe, as 
mães moçambicanas estarão 
unidas para vencer este desa-
fio que é de colocar Moçambi-
que a crescer bem”, afirmou a 
Primeira-dama.

Na ocasião, Isaura Nyusi 
anunciou os números que a 
campanha almeja alcançar 
nos próximos cincos anos.

“Pretendemos, com o pro-
grama, capacitar cerca de 2,5 
milhões de mulheres no meio 
rural em matérias de educa-
ção nutricional, que poderá 

beneficiar a cinco milhões 
de crianças moçambicanas”, 
anotou.

Para lograr este feito, se-
gundo a Primeira-dama, 
conta-se com a rede de ex-
tensão, “bem representada” 
pelas mulheres extensionis-
tas, as consideradas campeãs 
da produção, representadas 
pelas agricultoras comerciais 
emergentes; pequenas pro-
dutoras; líderes de pesquisa 
na área de nutrição e agentes 
polivalentes elementares, as 
mães.

Ainda com recurso à es-
tatística, anunciou a redução 
dos índices de desnutrição 
crónica em Moçambique.

“Queremos nesta data 
que lançamos esta iniciativa 
anunciar com muita satis-
fação que nos últimos cinco 

anos, fomos capazes de redu-
zir os índices de desnutrição 
crónica, de 43 para 38 por cen-
to, conforme atesta o Inquérito 
do Orçamento Familiar (IOF) 
em crianças menores de ida-
de”, revelou.

A escolha da província de 
Nampula para acolher o lan-
çamento da campanha de 
educação nutricional não foi 
por mero acaso, conforme 
justificou.

“Neste dia em que celebra-
mos o Dia da Mulher Rural, es-
colhemos a província de Nam-
pula, em particular o distrito 
de Mogovolas, para lançar a 
campanha de educação nutri-
cional Crescer Bem, pois esta 
província é a que apresenta o 
maior índice de desnutrição 
crónica no país, na ordem de 
46,7 por cento em crianças 

Primeira-dama refere que o país reduziu os índices de desnutrição crónica de 43 para 38 por cento
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No lançamento da iniciativa “Crescer Bem”, também houve espaço para oferecer meios de locomoção a quem mais precisa

GOVERNO DEFENDE FORTALECIMENTO DA MULHER RURAL 

menores de cinco anos, com 
maior incidência aqui”, expli-
ca.

O programa de educação 
nutricional ora lançado é uma 
iniciativa do gabinete da Pri-
meira-dama, em articulação 
com o Governo, e tem como 
objectivo principal conscien-
cializar e mobilizar toda a so-
ciedade moçambicana, em 
particular as gestantes, mães 
e cuidadoras.

No lançamento da cam-
panha, Isaura Nyusi esteve 
acompanhada pelos ministros 
da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, Celso Correia, e 
do Género, Criança e Acção 
Social, Nyeleti Mondlane, par-
ceiros de cooperação e orga-
nismos das Nações Unidas.

O vice-ministro da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, 
Olegário Banze, declarou, nesta 
segunda-feira, em Maputo, que 
o Executivo defende o fortaleci-
mento da mulher rural através 
da concessão de crédito para o 
desenvolvimento sustentável.

Falando na abertura da co-
memoração do Dia Internacional 
da Mulher Rural, Banze disse ser 
preciso “capacitar economica-
mente as mulheres rurais para 
reduzir a sua carga de trabalho 
no meio rural”.

Para o vice-ministro da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, o apoio à mulher rural 
visa explorar possibilidades para 
promover a segurança da pos-
se de terra e de estabelecer um 
mecanismo de financiamento 
cada vez inovador, apropriado e 
adequado à dinâmica do desen-
volvimento do campo.

Para este ano, o Dia Interna-
cional da Mulher Rural come-
mora-se, mundialmente, sob 
lema “Mulher rural cultivando 
boa alimentação para todos”. Em 
África, em particular, o lema é 
“Fortalecer a resiliência das mu-
lheres rurais em sistemas agro-
-alimentares e nutricionais”.

Neste contexto, Olegário 
Banze considera ser preciso 

prestar todo o tipo de assistên-
cias às mulheres rurais, visando 
garantir que estejam em pron-
tidão para responder a qualquer 
eventualidade.“Em face das 
mudanças climáticas, pragas e 
pandemias que fustigam o mun-
do, impõe-se uma necessidade 
de reinvenção para continuar 
alimentando o mundo”, afirmou 
Banze, para quem é de extrema 
importância prestar atenção ao 
papel da mulher no mundo rural, 
focando no fortalecimento da 
centralidade para a garantia da 
sustentabilidade e nutrição ali-
mentar.

O governante lembrou que 
Moçambique tem, actualmen-
te, 66 por cento da população 
vivendo nas zonas rurais, cuja 
maioria dedica-se à actividade 
agrícola.

Indo mais além, o respon-
sável explica que as mulheres, 
no meio rural, enfrentam vá-
rios desafios para alcançarem a 
igualdade, facto que representa 
um ponto de partida “extrema-
mente importante” para a luta 
contra a pobreza, fome e desnu-
trição crónica, um dos principais 
problemas de países africanos, 
incluindo Moçambique.

Em função desses desafios, 
o vice-ministro manifestou o 

compromisso do Executivo mo-
çambicano de continuar empe-
nhado na integração das mu-
lheres nas cadeias produtivas e 
na extensão rural no acesso ao 
funcionamento, insumos, crédito 
e outros elementos necessários 
para um desenvolvimento sus-
tentável do país.

O Dia Internacional da Mu-
lher Rural foi instituído pela Or-

ganização das Nações Unidas 
(ONU) em 1995 e mais tarde foi 
solidificado, através de uma re-
solução, em 2007.

As comemorações têm em 
vista elevar a consciência mun-
dial sobre a mulher, particular-
mente a mulher rural, alertando 
sobre a importância do seu papel 
no desenvolvimento do meio rural. 
(AIM)

É de extrema importância prestar atenção ao papel da mulher no mundo rural – Olegário Banze
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Produção de materiais de construção

Mesquita (esq.) e Moreno reconhecem necessidade do aumento de produção e produtividade para alavancar sector industrial

Oministério das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos 
(MOPHRH) e o da Indústria e 
Comercio (MIC) vão trabalhar 
juntos no desenvolvimento de 

projectos industriais visando a produção de 
materiais de construção no país.

Segundo o último censo geral da popula-
ção e habitação de 2017, apenas cerca de 33 
por cento da população moçambicana reside 
na zona urbana, por um lado. Por outro lado, 
34 por cento da população do país está na 
faixa etária entre 20-49 anos, idade de cons-
tituir família e, por conseguinte, potencial-
mente demandar por uma habitação.

Recentemente, o Governo anunciou um 
pacote de medidas para acelerar a economia, 
dentre as quais decidiu-se pelo fomento de 
habitação e dinamização da indústria na-
cional de materiais de construção com vista 
a reorientar a missão do Fundo de Fomento 
para Habitação (FFH), passando a ter como 
foco principal a infra-estruturação de terra 
para cidadãos, para além de já dispor de uma 
Política e Estratégia de Habitação em execu-
ção ao longo do país.

Nesta segunda-feira, os ministros da 
Indústria e Comércio e o das Obras Públicas 
Habitação e Recursos Hídricos, Silvino More-
no e Carlos Mesquita, respectivamente, tes-
temunharam a assinatura do Memorando de 

Entendimento que formaliza a parceria entre 
os dois ministérios no âmbito da infra-estru-
turação da terra, com a finalidade de promo-
ver a indústria de materiais de construção.

Falando na abertura da Mesa Redonda 
sobre a Dinamização da Indústria de Pro-
dução de Materiais de Construção, realizada 
na Cidade de Maputo, Carlos Mesquita disse 
que o processo de expansão de projectos de 
habitação não só deve se focar no empenho 
do projectista, empreiteiro e fiscal, mas tam-
bém na qualidade dos materiais de constru-
ção usados nas obras, sejam elas públicas ou 
privadas. 

Em Moçambique, existem pouco mais de 
seis milhões de habitações, das quais seis por 
cento são casas convencionais, 23 por cento 
casas mistas, 47 por cento palhotas, 22 por 
cento casas básicas e dois por cento flat ou 
apartamentos, onde para reverter o cená-
rio estão em desenvolvimento os projectos 
“Melhoria”, “Renascer”, “Conjuntos Habita-
cionais”, e “Terra Infra-estruturada”, onde a 
participação do sector privado é considerada 
crucial para a execução integral.

“O sucesso destes projectos está di-
rectamente ligado à disponibilidade, preço 
e qualidade dos materiais de construção a 
empregar. [Por isso], a definição da solução 
em termos de tipo de materiais de constru-
ção a usar na obra, a disponibilidade do ma-

terial no mercado nacional, o preço para a sua 
aquisição, a tecnologia necessária para a sua 
utilização em obra e a qualidade do próprio 
material impactam em grande medida no 
resultado final dos projectos de construção”, 
argumentou. 

Por sua vez, Silvino Moreno reconheceu 
a necessidade de aumento de produção e da 
produtividade como um elemento central 
para o desenvolvimento da indústria e com o 
potencial crescimento da procura.

“A busca pela competitividade constitui 
um desafio maior, aliada à necessidade de 
se assegurar que a produção interna seja 
de elevada qualidade, de forma a reduzir a 
importação de materiais de construção e 
o esforço das empresas para atingir níveis 
de eficiência que permitam o crescimento 
da indústria de construção a preços acessí-
veis”, frisou. 

O evento reuniu quadros dos dois mi-
nistérios, sector privado e instituições de 
ensino, tendo se destacado que o país con-
ta com 807 empresas formais de materiais 
de construção, com maior concentração na 
província de Maputo com cerca de 32 por 
cento do universo nacional. As províncias 
de Inhambane e Gaza representam aproxi-
madamente 12 por cento cada, onde quase 
a totalidade destas são de micro, pequena e 
média dimensões.

MOPHRH E MIC JUNTAM-SE 
PARA DESENVOLVER PROJECTOS INDUSTRIAIS
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CIDADÃOS MAIS CONSCIENTES 
DO PAPEL DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

O aumento do número de pe-
tições e, consequentemen-
te, da quantidade de queixas, 
demonstra a subida da cons-
ciência do conhecimento do 

cidadão sobre a figura e papel do Provedor 
de Justiça e do trabalho geral da instituição, 
conforme a informação partilhada pelo res-
pectivo provedor, Isaque Chande.

Chande apresentou a informação anual 
do Provedor de Justiça referente ao período 
de 1 de Abril de 2021 a 1 de Março de 2022, na 
Assembleia da República.

Na ocasião, revelam que no período em 
questão houve registo de 700 queixas, cuja 
maioria proveniente da Cidade de Maputo, 
com 53 por cento, representando um incre-
mento de 46 por cento em relação ao igual 
período anterior.

Do volume das queixas apresentadas, 
14,7 por cento foram referentes a indivíduos 
do sexo feminino, 68,7 por cento do sexo 
masculino e 16,6 por cento de pessoas co-
lectivas, nomeadamente empresas e orga-
nizações da sociedade civil.

As queixas mais recorrentes foram rela-
tivas aos pedidos de celeridade processual, 

seguidas da impugnação de actos adminis-
trativos, regularização de Direito de Uso e 
Aproveitamento de Terra (DUAT), bem como 
questões relativas à providência social.

Durante a sua apresentação, o Provedor 
de Justiça fez menção à persistência do fe-
nómeno da corrupção nas diferentes insti-
tuições do Estado, mas alegra-lhe o facto de 
haver um número crescente de implicados 
que estão a ser julgados e condenados, o 
que demonstra que o Gabinete Central de 
Combate à Corrupção está a tornar-se cada 
vez mais consistente e a dar resultados po-
sitivos.

Falou, também, da necessidade de des-
centralização dos serviços de captação de 
dados biométricos, renovação e emissão da 
carta de condução em alguns pontos da ca-
pital do país.

“Devemos continuar o processo de ex-
pansão e descentralização dos diferentes 
serviços públicos, colocando o cidadão no 
centro das nossas atenções, procurando 
melhorar o atendimento público”, frisou.

No que diz respeito ao atendimento 
público, o Isaque Chande diz terem sido 
registadas 4.363 petições, contra 2.419 do 

período anterior (o que representa um cres-
cimento de 70 por cento), das quais 700 são 
referentes às queixas, 1.101 pedidos via te-
lefone, 2.430 relativos ao aconselhamento 
jurídico a cidadãos sobre diversas matérias, 
e foram concedidas 132 audiências.

Das queixas recebidas, 536 foram apre-
sentadas presencialmente, 46 via correio 
postal, 10 oralmente, 89 por correio electró-
nico e 19 pela rede social Facebook.

“Verificamos um aumento de 46 por 
cento de queixas que deram entrada, con-
tra 1,5 por cento do período anterior, apesar 
da prevalência das medidas restritivas da 
pandemia da Covid-19 que influenciaram 
negativamente na realização das activida-
des presenciais de divulgação da figura e do 
papel do Provedor de Justiça”, disse.

Entre outros aspectos, o Provedor de 
Justiça destacou a contínua capacitação de 
funcionários e agentes de Estado em ma-
térias relativas aos procedimentos para di-
vulgação e disponibilização de informação 
de interesse público, promoção de platafor-
mas de gestão electrónica de documentos 
para facilitar a tramitação, arquivamento e o 
acesso de informações em tempo útil.

Provedor de Justiça revela que grande parte das queixas remetidas à entidade é da cidade de Maputo
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BANCADAS DIVERGEM QUANTO À INFORMAÇÃO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA 

APROVADAS LEIS PARA MELHORAR GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

GOVERNO QUER MODERNIZAR MERCADO CAMBIAL

As três bancadas parlamentares, no-
meadamente a Frelimo (partido no poder), 
Renamo e o Movimento Democrático de Mo-
çambique (MDM), fazem apreciação diferen-
te a respeito da informação anual do Prove-
dor de Justiça.

A Frelimo, por exemplo, representada 
pela deputada Lina Ofiço, diz que a informa-
ção anual do Provedor de Justiça foi apre-
sentada de forma imparcial e oportuna. E dá 
mérito.

Segundo esta parlamentar, o incremento 
do número de petições e queixas demonstra, 

de forma clara, a tomada de consciência so-
bre o papel e importância que a figura do Pro-
vedor de Justiça representa para os cidadãos.

Por sua, vez o deputado da Renamo 
(principal partido da oposição) António Mu-
changa referiu que o informe não devia, 
segundo ele, ter-se limitado apenas a reco-
mendar. O informe devia ter sido prático e 
com resultados concretos na vida do cidadão.

Muchanga questionou o que o informe 
agregava na vida dos moçambicanos, pois 
para ele não passa de um lembrete que fala 
do âmbito das competências da figura do 

Provedor de Justiça.
O deputado do MDM, Fernando Bismar-

que, por seu turno, alerta que apesar de ha-
ver uma tendência crescente do nível de co-
nhecimento desta figura, ainda existe uma 
fraca presença nas regiões centro e norte do 
país.

Advertiu que o facto do o Provedor de 
Justiça reconhecer a existência de actos de 
corrupção na função pública exige maior en-
volvimento do cidadão na denúncia e um sis-
tema de justiça forte e livre de compromissos 
políticos.

O parlamento aprovou na 
generalidade e por consenso 
as propostas de leis que visam 
melhorar o sistema financeiro 
no país. Trata-se da revisão 
da Lei 11/ 2009 de 11 de Março 
(Lei Cambial) e da proposta de 
lei que estabelece o regime 
jurídico das contas bancárias.

Apresentadas pela minis-
tra da Justiça, Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos, He-
lena Kida, as duas propostas 
de lei “mostraram-se opor-
tunas” para as comissões do 
Plano e Orçamento, dos As-
suntos Constitucionais, Direi-
tos Humanos e de Legalidade, 
e da Agricultura, Economia e 
Ambiente.

Para o caso da lei cambial, 
além de fortalecer a moeda 
nacional e sua conversibilida-
de, proporcionando a queda 
no valor da taxa de câmbios, 
espera-se que reduza a taxa 
de inflação e melhoria do am-
biente de negócios.

E, a lei que estabelece o 
regime jurídico das contas 
bancárias vai eliminar um 

conjunto de práticas que po-
dem atentar contra o sistema 
financeiro, bem como permitir 

a formalização e harmoniza-
ção da actuação nacional às 
práticas internacionais.

Helena Kida esclarece que a revisão 
da lei cambial visa tornar o mercado 
cambial moderno, seguro e eficiente 
de acordo com as práticas internacio-
nais. Espera-se, também, que reduza a 
burocracia na realização de operações 
cambiais, tornando o mercado cada 
vez mais célere e alinhado no contexto 
das mudanças tecnológicas.

Sublinha que a revisão da lei acon-
tece numa altura em que o actual está-
gio do crescimento económico do país 
é caracterizado pela multiplicação de 
rede de relações entre residentes e não 
residentes no âmbito das relações co-
merciais, assim como pelo volume de 
investimento estrangeiro, com maior 
incidência nos projectos de exploração 
dos recursos naturais e minerais.

Helena Kida explica que a lei terá 
impactos como a remoção de barrei-
ras para o investimento estrangeiro 
no país e investimento de residentes 
no exterior, bem como a realização do 
comércio internacional, a consagração 
do princípio do repatriamento de recei-
tas de exportação de bens e serviços 
e rendimento de investimento no es-
trangeiro com vista a reforçar a estabi-
lidade e robustez do sistema financeiro 
no geral.

Ademais, destaca a consolidação do 
princípio da meticalização da econo-
mia nacional, bem como a harmoniza-
ção dos vários regimes cambiais espe-
ciais vigentes no âmbito dos projectos 
de exploração mineira e de hidrocarbo-
netos no país

Lina Ofiço, bancada parlamentar da Frelimo António Muchanga, bancada parlamentar da Renamo Fernando Bismarque, bancada parlamentar do MDM
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CONTINUA BAIXO NÚMERO DE CIDADÃOS COM CONTAS BANCÁRIAS

Apesar de o país estar 
a registar um crescimento 
das infra-estruturas ban-
cárias, com cerca de 744 
agências, representadas 
em todas as províncias, o 
número de cidadãos com 
contas bancárias não tem 
evoluído ao mesmo ritmo, 
segundo a apreciação da 
ministra da Justiça, As-
suntos Constitucionais e 
Religiosos.

Face a isso, Helena Kida 
sublinha que a elaboração 
de uma legislação especí-
fica demonstra-se opor-
tuna e prioritária para a 
abertura e movimentação 
de contas bancárias com 
procedimentos simpli-
ficados, transparentes e 
abrangentes, que possi-
bilitem que maior número 
de cidadãos tenha acesso 
à uma conta bancária.

A governante apresen-
tou em sede do parlamen-
to a proposta de lei que 
aprova o regime jurídico 
de contas bancárias, que 
visa criar um regime ju-
rídico sobre contas ban-
cárias, reduzir a idade de 
cidadãos que podem livre-
mente ter acesso a contas 
bancárias e os respecti-
vos limites de responsa-
bilidade, institucionalizar 
a conta bancária-base ou 
simplificada, assim como 
os respectivos termos e 
condições gerais de aces-
so.

Visa, igualmente, ins-
tituir o Número Único de 
Identificação Bancária 

(NUIB), assim como a pos-
sibilidade de utilização de 
mecanismos biométricos 
para a abertura de conta e 
outras operações bancá-
rias, e estabelecer um re-
gime de direitos, garantias 
e responsabilidade dos 
consumidores no âmbito 
do tratamento de contas 
bancárias.

Kida explica que  a 
revisão da lei aconte-
ce numa altura em que 
o Índice de Inclusão Fi-
nanceira em Moçambi-
que situa-se em cerca 

de 13 por cento, um nível 
considerado baixo para os 
padrões internacionais.

De acordo com o Rela-
tório de Inclusão Finan-
ceira de 2021, o número de 
contas bancárias por cada 
mil adultos aumentou 
apenas 0,3 por cento, de 
2020 para 2021, ao passar 
de 314 para 315 contas por 
cada mil adultos.

Outrossim, apesar do 
censo populacional de 
2017 indicar que 10 por 
cento da população tem 
idade compreendida entre 

17 e 21 anos, as estatísti-
cas de 2021 mostram que 
apenas um por cento das 
contas bancárias eram 
tituladas por indivíduos 
desta faixa etária.

Refira-se que a pro-
posta de lei sobre o regime 
jurídico de contas banca-
rias é composta por 57 ar-
tigos divididos em seis ca-
pítulos. Este instrumento 
foi aprovado na generali-
dade e por consenso pelas 
três bancadas parlamen-
tares com assento na As-
sembleia da República.
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Leis cambial e de contas bancárias visam melhorar o sistema financeiro no país – Helena Kida.
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M oçambique 
d e f e n d e 
me l ho r i a s 
no Mer-
cado de 

Energia da África Austral 
(SAPP, sigla em inglês), 
sobretudo na sua capa-
cidade de alargamento 
dos volumes transaccio-
nados de compra e venda 
de electricidade a preços 
mais justos e competiti-
vos, baseados nos sinais 
do mercado, sem qualquer 
tipo de especulação e em 
benefício de todos.

Na senda disso, o se-
cretário permanente (SP) 
do ministério moçambica-
no dos Recursos Minerais 
e Energia, Teodoro Vales, 
desafia a organização a 
engajar-se em reformas e 
projectos necessários para 
atrair um elevado número 
de participantes, tanto 
compradores como vende-
dores, operando nos secto-
res público ou privado.

O país apresentou a 
sua posição na abertura 
da 59ª Reunião do Mer-
cado de Electricidade da 
África Austral realizada 
há dias, em Maputo, con-
tando com a presença de 
160 delegados de todas as 
empresas congéneres de 
Electricidade de Moçam-
bique (EDM) e membros 
da SAPP.

Segundo Vales, o cres-
cente volume de tran-
sacções do mercado da 
SAPP representa mais de 
um terço da totalidade de 
transacções transfrontei-
riças de electricidade ao 
nível da Comunidade para 
o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC).

O SP afirmou que o 

PAÍS DEFENDE MERCADO REGIONAL 
DE ENERGIA LIVRE DE ESPECULAÇÃO

país está a se transfor-
mar em pólo de geração de 
energia, tirando absoluto 
proveito da sua localização 
geográfica e diversidade 
da matriz energética, des-
de as fontes hídricas, gás 
natural, carvão mineral, 
assim como fontes solares, 
eólicas e biomassa, os quais 
ocorrem, em abundância, 
em toda a extensão terri-
torial.

Destacou que Moçam-
bique, pela sua localização 
fronteiriça estratégica, 
assume um papel funda-
mental nessa transforma-
ção ao nível da região.

“Este mercado tem 
atraído um elevado nú-
mero de investidores inte-
ressados em participar de 
forma activa, atraídos pela 
credibilidade, competitivi-
dade e posição consolida-

das nestes quase 30 anos 
de percurso da SAPP”, re-
vela.

O responsável assegu-
ra que até finais de 2023, 
o país vai, uma vez mais 
marcar, de forma estru-
turante, a sua contribui-
ção no mercado regional, 
com a conclusão do pro-
jecto da Linha de Trans-
porte de Energia Eléctrica 
a 400 quilovolts (Projecto 
MOMA), com cerca de 220 
quilómetros de extensão, 
interligando Moçambique 
e Malawi.

“Este projecto, já em 
fase avançada de constru-
ção, desenvolvido conjun-
tamente com os Governos 
de Moçambique e Malawi 
e parceiros de cooperação 
internacional, irá, pela pri-
meira vez, trazer o nosso 
vizinho Malawi ao pano-

rama de trocas comerciais 
de electricidade no escopo 
do mercado regional da 
SAPP”, vaticina.

Além disso, o secretá-
rio permanente afirmou 
que a médio prazo, o país 
conta com a materiali-
zação do projecto de in-
terligação Moçambique e 
Tanzânia (Projecto MOTA), 
que se encontra em fase 
de desenvolvimento e 
busca de parceiros estra-
tégicos para a sua imple-
mentação.

A SAPP foi criada em 
1995 com objectivo de, 
através das empresas de 
electricidade, desenvolver 
actividades com vista a 
suprir as necessidades de 
energia, permitindo que 
países da SADC, com ex-
cedentes, possam vendê-
-la aos países com défice.

SAPP representa mais de um terço das transacções transfronteiriças de electricidade – Teodoro Vales
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Reunião procurou estratégia regional para combater roubo e vandalização de equipamentos eléctricos

País equaciona vender energias renováveis no mercado regional até 2025

SOCIEDADE

Informações avançadas 
na ocasião indicam que o dé-
fice de energia na região da 
SADC é muito maior que a 
capacidade de produção ins-
talada no país. 

Por essa razão, Moçam-
bique desafia-se a se tornar, 
até 2030, no principal centro 
de geração de energia, sobre 
tudo com a entrada em ope-
ração do projecto Mphan-
da Nkuwa e os demais para 
atender às necessidades ao 
nível nacional e aos países da 
região.

De acordo com o director 
de Operações do Mercado da 
EDM, Luís Ganje, o objectivo 
é atrair mais investimentos, 
e deste modo suprir o défice 
daquele recurso que se veri-
fica ao nível da SADC, numa 

altura em que a região obser-
va um défice de energia em 
cerca de sete gigawatts entre 
os países interligados.

A tal insuficiência reflec-
te-se sobretudo na vizinha 
África do Sul que, recente-
mente, verificou apagões em 
certas cidades.

“Este é o maior merca-
do ao nível regional, daí que 
poderá recorrer à SAPP para 
suprir as suas necessidades 
internas, ou seja, os países 
vizinhos têm oportunidades 
de fazer investimentos nas 
áreas da geração e transmis-
são para responder à deman-
da da África do Sul”, explica.

Acrescenta que nesses 
esforços para suprir as ne-
cessidades regionais, o Pro-
grama de Leilões de Energias 

MOÇAMBIQUE QUER SER REFERÊNCIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ATÉ 2030
Renováveis (PROLER) irá in-
jectar na rede cerca de 200 
megawatts de energia a partir 
de fontes solares até 2025, e é 
esta energia que o país tencio-
na vender no mercado regio-
nal, a par da das outras fontes.

Clarificou, ainda, que do 
momento Moçambique não 
está a exportar energias re-
nováveis, ainda que disponha 
de uma produção de cerca de 
30 megawatts na Central Tér-
mica de Mocuba (Zambézia, 
centro), mas destinada ao 
consumo doméstico.

Durante a reunião da 
SAPP, procurou-se uma es-
tratégia regional para comba-
ter conjuntamente o roubo e 
vandalização de equipamen-
tos eléctricos.
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“Quando o homem está engajado, tem-se uma família saudável porque ele vai à unidade sanitária acompanhar a esposa”,  Celma Ricardo

SOCIEDADE

Nos últimos tempos, 
têm-se verificado 
movimentos nas 
unidades sanitárias 
e nas comunidades 

desencadeados pelo município 
da Cidade de Maputo e o ministé-
rio da Saúde (MISAU) reflectidos 
em palestras para consciencia-
lizar os homens a aderirem aos 
cuidados de saúde, como forma 
de garantir sanidade e bem-estar 
das famílias.

De acordo com a psicóloga 
clínica, Celma Ricardo, o projecto 
não só visa o engajamento mas-
culino para a adesão aos cui-
dados de saúde, como também 
serve para consciencializar aos 
homens a considerarem fazer 
parte em assuntos relacionados 
aos cuidados de saúde.

A iniciativa procura explicar 
que não somente às mulheres di-
zem respeitos as matérias sobre 
saúde, mas também aos homens. 
A saúde engloba toda a família. 
Entretanto, nota-se que quem 
mais vai à unidade sanitária são 
as mulheres acompanhando os 
filhos, sobrinhos e outros mem-
bros da família.

“Se esta mesma mulher vai 
à unidade sanitária, percebemos 
que ela vai sozinha, mesmo es-
tando grávida vai às consultas 
sem companhia e, vezes sem 
conta, registamos casos que ca-
recem de transferência para uma 
outra unidade sanitária, e é cons-
trangedor a senhora não estar 
acompanhada”, lamenta Ricardo.

A nossa interlocutora explica 
que quando o homem está enga-
jado tem-se uma família saudá-
vel, porque ele é que vai à unidade 
sanitária acompanhar esposa ou 
filhos, e vai estar à altura de aju-
dar a dar a medicação receitada. 
Por exemplo, estando na con-
sulta, o homem vai-se inteirar do 
estado do seu familiar e do tipo de 
serviços que a unidade sanitária 
oferece.

A psicóloga dá exemplo de 

ENGAJAMENTO MASCULINO NOS CUIDADOS 
DE SAÚDE GARANTE BEM-ESTAR FAMILIAR

alguém que ao sentir dor de ca-
beça vai, imediatamente, recorrer 
ao Paracetamol, mesmo sabido 
que existem doenças graves cujo 
primeiro sinal é a dor de cabeça, 
daí que recomenda que se recor-
ra, primeiro, à unidade sanitária 
para  a obtenção de diagnóstico e 
tratamento antecipado de enfer-
midades.

“Temos pessoas que vivem 
com o vírus de HIV em que uns 
descobriram e estão a fazer me-
dicação, outros não sabem. Ou-
tro grupo não está a fazer bem a 
medicação, e o indivíduo pode ter 
uma meningite e tem como prin-
cipal sintoma a cefaleia intensa, 
quer dizer, dor de cabeça intensa 
e persistente”, sublinha. 

Outro caso de que faz re-
ferência é o facto de existirem 
homens com doenças específi-
cas masculinas e não se deslo-
cam à unidade sanitária ou, se o 
fazem, encontram uma provedo-
ra de saúde, desistindo de revelar 
o motivo da ida à consulta.

O programa de engajamento 
masculino pretende fazer per-

ceber que não tem de encarar a 
provedora de saúde como sim-
ples mulher, mas como uma pro-
fissional que está para ajudar os 
pacientes.

“Muitos homens não fazem 
a circuncisão masculina porque 
acham que não é importante, 
alguns não o fazem pela religião 
ou comunidade onde cresceram. 
Mas, é importante fazer a circun-
cisão masculina para a saúde do 
homem e da família”, explica a 
profissional, acrescentando que 
muitas vezes o vírus do cancro 
do útero vive no prepúcio do ho-
mem, e se não fizer a circuncisão 
será um canal para a transmissão 
do cancro.  

Decorrem em todo o mês 
em curso as comemorações do 
Outubro Rosa, uma campanha 
anual realizada mundialmente, 
em Outubro, com a intenção de 
alertar à sociedade sobre o diag-
nóstico precoce do cancro de 
mama. 

Todavia, Celma Ricardo des-
taca a pertinência de se ter em 
conta a necessidade de conside-

rar outros tipos de cancro para a 
saúde e bem-estar.

“Com esta consciencializa-
ção só se fala de cancro da mama, 
e pensamos na mulher, mas é 
preciso saber que os homens 
também podem ter. Então, é pre-
ciso conhecer o seu corpo para 
melhor fazer o auto-exame a 
partir de uma apalpação em que 
podemos perceber se existe um 
caroço ou qualquer massa es-
tranha no seio. Há que procurar 
uma unidade sanitária para fazer 
o rastreio”, alerta a psicóloga.

Argumenta, alertando que 
qualquer caroço encontrado na 
zona das axilas, e não necessa-
riamente na mama, deve ser mo-
tivo de ida à consulta.

Arrola como outros sinais de 
cancro as secreções na mama ou 
semelhança da mama com casca 
de laranja, feridas, retracção do 
mamilo (ao invés de ficar aguça-
do para fora, fica para dentro), e 
eczema (inflamação crónica nas 
camadas superficiais da pele) 
mamilar que se confunde com 
simples micose.
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ENVOLVIMENTO MELHORA TRATAMENTO ANTI-RETROVIRAL

A psicóloga explica sendo 
que muitas pessoas vivem com 
o HIV, se os homens não estive-
rem engajados com os serviços 
de saúde, haverá dificuldades 
para adesão ao tratamento an-
tiretroviral (TARV).

Defende que se os homens 
estiverem engajados, estes po-
derão incentivar às mulheres a 
irem às consultas para os casos 
de bebés de mães seropositivas, 
em que os maridos são funda-
mentais para a medicação das 
crianças.

A nossa fonte sublinha ne-
cessário que os homens este-
jam consciencializados sobre a 
importância das unidades sa-
nitárias para a sociedade, quer 
para as mulheres, quer para os 
homens. E explica que um diag-
nóstico precoce das doenças 
confere garantia de saúde.

Num outro desenvolvimen-
to, a psicóloga fala da figura de 
“homem campeão”, explicando 

ser aquele que tem a sua carga 
viral indetectável e está dispo-
nível para ajudar as pessoas que 
têm problemas com a adesão 
ao TARV e àtoma de medicação 
que, para além de estar na uni-
dade sanitária, ajuda a ministrar 
palestras e dá testemunho indi-
vidual.

“O homem campeão tam-
bém ajuda a levar a medicação 
para a casa dos pacientes no 
caso dos que não conseguem 
ir buscar por vários motivos 
e é o elo dos pacientes com a 
unidade sanitária, e tem apoio 
dos pontos focais de engaja-
mento masculino. Trabalha nas 

comunidades com vista a trazer 
mais pessoas para aderirem ao 
tratamento”, elucida.

Victor Matavel, activista da 
rede cristã no centro de saúde 
do Alto Maé, na cidade de Ma-
puto, conta que é um interlocu-
tor válido para a comunidade, e 
faz engajamento masculino de 
modo a incentivar os homens a 
frequentar as unidades sanitá-
rias. 

“Sabemos que para o ho-
mem frequentar a unidade sa-
nitária é muito difícil, ele usa a 
mulher como cobaia. Se a mu-
lher fez o teste, o homem diz o 
seguinte: ah minha mulher fez 
o teste já não há necessidade de 
eu fazer o teste”, revela.

O activista explica que o 
engajamento masculino leva a 
cabo uma série de actividades 
nas comunidades com objecti-
vo de divulgar informação so-
bre saúde, envolvendo também 
mulheres.

No âmbito da promoção da saúde men-
tal, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, 
apela à sociedade para a união de forças 
entre as diferentes entidades envolvidas 
na prevenção da doença considerada parte 
dos problemas de saúde pública na actua-
lidade.

Tiago fez o apelo numa marcha recen-
temente realizada na cidade de Maputo, 
que juntou alguns quadros do ministério de 
Saúde (MISAU), do sector da cultura e tu-
rismo, da autarquia de Maputo, e entidades 
envolvidas na promoção da saúde mental.

Na ocasião, enalteceu a iniciativa, lem-
brando, igualmente, que é responsabilidade 
de todos os cidadãos apoiarem os afecta-
dos pela doença, sem vergonha e muito 
menos discriminação.

“É fundamental entendermos que a 
saúde mental é hoje parte dos problemas 
considerados de saúde pública”, referiu o 
dirigente, apelando para responsabilidade 
de todos na prevenção do fenómeno que 

afecta vários estratos da sociedade.
O ministro recomenda a réplica cons-

tante de iniciativas similares de modo a 
contribuir para a prevenção da doença 
mental, devendo-se amparar a quem so-
fra. Alerta aos jovens a evitarem consumo 
abusivo de bebidas alcoólicas, como tam-
bém a se distanciarem de substâncias que 
julga que podem agravar a doença.

O músico e activista social Bruno Aka-
ni, também organizador da marcha, infor-
ma que a iniciativa surge da necessidade de 
consciencializar a sociedade sobre os reais 
impactos da doença mental para o paciente 
e respectivas famílias.  

Akani explicou que o projecto denomi-
nado “Eu Reivindico”, iniciou há dois meses 
e se pretende que, a longo prazo, construir 
um centro de reabilitação de Moçambique.

A marcha decorreu em algumas arté-
rias da capital do país com destaque para 
a participação de músicos e outros vários 
artistas. Encere-se nas celebrações do Dia 

MISAU PEDE MAIS CONTRA DOENÇAS MENTAIS

Mundial da Saúde Mental, assinalado a 10 
de Outubro, que este ano celebrou-se sob 
o lema Fazendo da Saúde Mental e bem-
-estar, uma prioridade global”.

Há cada vez mais homens que vão às unidades sanitárias

Armindo Tiago apela ao envolvimento de todos 
na prevenção de doenças mentais
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Uma mulher em África tem 130 vezes o risco de morrer por gravidez ou o parto do que na Europa ou América

As percentagens dos 
cuidados de saú-
de das mulheres, 
crianças e adoles-
centes caíram nos 

últimos três anos devido à eclo-
são da pandemia da Covid-19, 
conflitos e crises climáticas que 
exacerbam retrocessos para os 
cuidados da infância e adoles-
cência, assim como os direitos 
das mulheres.

Um novo relatório da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) mostra que a saúde das 
mulheres e das crianças tem 
sofrido globalmente à medida 
que os impactos dos conflitos, 
da Covid-19 e das alterações cli-
máticas convergem com efeitos 
devastadores nas perspectivas 
para as crianças, jovens e mu-
lheres.

Dados do relatório da ONU 
mostram uma regressão crí-
tica em praticamente todas as 
grandes medidas de bem-estar 
infantil, e nalguns indicadores-
-chave dos Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS). 

Desde o último relatório, em 
2020, a insegurança alimentar, 
fome, casamento infantil, riscos 

de violência do parceiro íntimo 
e a depressão e ansiedade em 
adolescentes aumentaram.

A título de exemplo, o estudo 
revela que 25 milhões de crian-
ças não foram vacinadas, ou 
foram sub-vacinadas, em 2021, 
mais seis milhões do que em 
2019, aumentando desta forma 
o risco de contrair doenças mor-
tais e debilitantes.

Mais de 45 milhões de crian-
ças tiveram desnutrição aguda 
em 2020, uma condição de risco 
de vida que as deixa vulneráveis 
à morte, atrasos de desenvol-
vimento e doenças. Quase três 
quartos destas vivem em países 
de rendimento médio-baixo.

Em 2020, um total de 149 
milhões de crianças foram atro-
fiadas em África, a única região 
onde o número de crianças afec-
tadas pelo raquitismo aumentou 
nos últimos 20 anos, de 54,4 mi-
lhões em 2000 para 61,4 milhões 
em 2020.

De acordo com o relatório, 
o índice de mortalidade infantil 
agudizou-se nos países de bai-
xos rendimentos, onde a espe-
rança média de vida à nascença 
é de cerca de 63 anos, em com-

paração com 80 anos num país 
de altos rendimentos.

Em 2020, cinco milhões de 
crianças morreram antes dos 
cinco anos de idade, na sua 
maioria devido a causas evitá-
veis ou tratáveis, tendo grande 
parte das mortes ocorrido na 
África subsaariana e Sul da Ásia.

“No cerne da nossa promes-
sa não cumprida está a incapa-
cidade de abordar as desigual-
dades que estão na origem das 
crises globais, desde a pandemia 
da Covid-19 até aos conflitos e à 
emergência climática. O relató-
rio descreve os impactos destas 
crises nas mulheres, crianças 
e adolescentes, desde a morta-
lidade materna até à perda de 
educação e desnutrição grave”, 
disse o secretário-geral da ONU, 
António Guterres.

Para Guterres, o relatório é 
explícito ao evidenciar que as 
crianças e os adolescentes en-
frentam possibilidades extre-
mamente divergentes de levar 
uma vida saudável baseada 
simplesmente no local onde 
nascem, na sua exposição ao 
conflito e nas circunstâncias 
económicas das suas famílias.

ONU REVELA RETROCESSOS 
NOS CUIDADOS DA MULHER E CRIANÇA

Outro facto que preocupa a 
ONU é que uma mulher na Áfri-
ca subsaariana tem um risco 
130 vezes maior de morrer por 
causas relacionadas à gravidez 
ou parto do que uma mulher na 
Europa ou na América do Norte. 

“A cobertura de cuidados 
pré-natais, assistência qualifica-
da ao parto e cuidados pós-na-
tais está longe de atingir todas 
as mulheres em países de baixo 
e médio rendimentos, deixando-
-as em elevado risco de morte e 
incapacidade”, conclui o docu-
mento.

Enquanto isso, milhões de 
crianças e respectivas famílias 
estão a sofrer de problemas de 
saúde física e mental devido a 
recentes catástrofes humani-
tárias no Afeganistão, Etiópia, 
Paquistão, Somália, Ucrânia e 
Iémen. Em 2021, um número 
recorde de 89,3 milhões de pes-
soas em todo o mundo foram 
expulsas das suas casas pela 
guerra, violência, perseguição e 
abuso dos direitos humanos.

“Os impactos da Covid-19, os 
conflitos e as crises climáticas 
aumentaram os riscos para as 
comunidades vulneráveis, reve-
lando as fraquezas e desigual-
dades nos sistemas de saúde e 
invertendo os progressos du-
ramente conquistados por mu-
lheres, crianças e adolescentes. 
Mas, não somos impotentes para 
mudar isto”, disse a directora 
executiva do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), 
Catherine Russell. 

Para Russell, ao investir em 
sistemas de cuidados de saúde 
primários resilientes e inclusi-
vos, e com o início de programas 
de imunização de rotina e ao ro-
bustecer a força de trabalho da 
saúde pode-se garantir que to-
das as mulheres e crianças pos-
sam ter acesso aos cuidados de 
que necessitam para sobreviver 
e prosperar.
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“Quem é anémico é comprovado pela medi-
cina moderna. Mas tem que haver balanço entre 
a dosagem dada pelo médico e os suplementos 
administramos por nós, sem prejuízo. Temos 
consciência disso e há colaboração”, clarifica 
Carlos Correia.

Correia, um dos produtores e expositores 

da medicina verde que mais venderam na FA-
CIM-2022, aprendeu a lidar com as plantas com 
os seus anscestrais. Seu avô era curandeiro e 
mentor da medicina tradicional, um conheci-
mento endógeno que se cruza com o científico.

“Existem regras, horários a observar para se 
arrancar ou tirar as raízes e folhas de uma plan-

ta. Toda planta exige cuidados. Não é só chegar 
numa floresta seleccionar e arrancar. Por vezes, 
profere-se uma oração, atira-se uma moeda; 
tudo tem dono: o divino. É preciso pedir permis-
são, sob risco de percorrer a mata inteira e sem 
sucesso, pior ainda, não identificar saídas”- ano-
ta Carlos Correia, que no seu leque de cerca de 

Ecos da FACIM-2022

PRODUTOS EXÓTICOS GANHAM ESPAÇO E MERCADO
Texto: Brígida da Cruz 

Henrique
Fotos: Jone Njanje

As últimas cinco edi-
ções da Feira Inter-
nacional de Maputo 
(FACIM) mostraram 
que começa a ha-

ver, no seio dos moçambicanos, 
interesse pelo consumo e valori-
zação da medicina verde. 

Na última edição, por exem-
plo, em quase todo o perímetro da 
FACIM-2022, incluindo em mui-
tos dos standards, estava patente 
uma gama cada vez maior de pro-
dutos exóticos, identificados e com 
descrição sobre as suas múltiplas 
funções para a saúde cognitiva, 
social, física e o bem-estar em ge-
ral, complementados pelo discur-
so dos respectivos produtores/
expositores.

Apesar das funcionalidades 
do famoso gonadzororo, madoda, 
cavalinha, aloevera, amora selva-
gem e outras ervas, que concen-
traram atenção, principalmente 
de gente adulta se informando e 
sobretudo comprando, tais produ-
tos para saúde, não aceitou prestar 
declarações a nenhum microfone 
e, em alguns casos, se insurgindo 
contra a presença de alguma câ-
mara fotográfica.

Marta Jecuza, estudante uni-
versitária, relatou que tinha proble-
mas de pressão alta, acompanha-
da de dores de cabeça, músculos 
do pescoço, falta de concentração. 
Pouco antes da FACIM, a sua pro-
dução profissional e académica 
baixara substancialmente.“Não 
conseguia dormir, comer direito, 
nem movimentar a cabeça, por-
que doíam-me as veias à volta do 

pescoço. Mas quando tomei chá 
de gonadzororo, misturada com 
cavalinha, milagrosamente, acor-
dei bem disposta e com energia 
para trabalhar”.

Maria Madalena, enfermeira 
reformada, de 80 anos de idade, 
está a tomar uma mistura de ca-
valinha e gonadzororo, três chá-
venas ao dia, e diz que as dores das 
articulações melhoraram subs-
tancialmente. 

“Eu tinha muitos problemas 
para sentar, sobretudo para me 
levantar. Com os chás, ganhei um 
pouco de flexibilidade. Mesmo 
as dores causadas pelos bicos de 
papagaio, consigo geri-los. Mas a 
mistura de tarinda que combate 
a hipertensão, stress e pedra nos 
rins e amora silvestre também 
com propriedades similares e ou-
tras, caíram-me mal e suspendi 
logo”.

No distrito de Doa, na província 
central de Tete, onde abunda muito 
gonadzororo, o produto é tomado 

por pessoas de todos os sexos e 
idades, em forma de chá, em água 
fria ou morna ou mastigando-se a 
raiz. 

Trata-se de um energético 
para auxiliar o sistema imuno-
lógico, além de fonte de energia 
para as variadas incumbências do 
organismo humano, que passa a 
desempenhar todas elas de forma 
normal, como é a capacidade de 
trabalhar em grandes extensões 
de terra e outras tarefas típicas da 
zona rural.

Em Doa, especialmente, a raiz 
é também esmagada e misturada 
com o óleo de rícino, serve para 
puxar os lábios vaginais até atin-
girem o comprimento indicado, 
muitas vezes pelas mulheres mais 
velhas da família e ou da comuni-
dade. 

Esse exercício chamado de 
matuna é proporcionado às meni-
nas no período da pré-adolescên-
cia, que pode ser considerado uma 
das razões do aumento de casa-

mentos prematuros, em certas 
regiões, porque elas são testadas 
ao prazer sexual em tenra idade. 
O gonadzororo apareceu na FACIM 
também em forma de doce, espe-
cífico para mulheres.

Desde o primeiro momento 
em que o gonadzororo apareceu, 
na FACIM-2017, despertou muita 
curiosidade sobretudo na classe 
masculina, mas à medida que a 
raíz vai sendo usada, vão sendo 
descobertas outras qualidades 
benéficas para a saúde e bem-
-estar.

Grande parte das ervas medi-
cinais são recolhidas por pessoas 
que lidam com as plantas, os erva-
nários, curandeiros e fitólogos, que, 
por experiência e prática quotidia-
na, lidam com elas e suas raízes na 
cura de determinadas doenças. 
Porém, sempre respeitando as 
normas de recolha e tratamento, 
incluindo a dosagem, como ex-
plica Carlos Correia, expositor da 
província de Sofala.

CRUZAR O CONHECIMENTO ENDÓGENO COM O CIENTÍFICO

Exposição Produtos exóticos



1519 de  Outubro de 2022 SOCIEDADE

500 quilos de cavalinha, gonadzororo e mulange, 
uma variedade de folhas e raízes processadas.

Grande parte dessas ervas, folhas secas ou 
em pó é tomada em forma de chá; fervida ou 
em fusão, para a prevenção ou tratamento de 
diabetes, febres, malária, dores de articulações; 
fortificar os ossos, entre outros benefícios que 
proporcionam bem-estar.

 O mulange, por exemplo, também tomado 
em forma de chá, três vezes ao dia, por sete dias, 
é um suplemento anti-oxidante que aumenta o 
CD4 (a quantidade de células presentes numa 
gota de sangue) e reduz a carga viral de HIV.

E a cavalina é um remédio santo que cura 
os ossos, combate a osteoporose, retenção de 
líquidos, ansiedade, infecção urinária além de 
estabilizar a pressão arterial; gota, ácido úrico, 
dores das artivulações e regenera a elasticidade 
da pele.

O “Madoda” exibido por José Nhambongo, 
de Chidenguele, Gaza, é um produto procurado 
pelos homens da faixa etária dos 50 anos de ida-
de, dada a sua função de limpeza dos rins, pro-
blemas de locomoção típicos da terceira idade, 
além de “levantar os madodas”.

“Inspirado pela minha tia, curandeira, inves-
tiguei, como poderia ajudar os homens, sobretu-
do os da terceira idade, a recuperar as faculdades 
motoras. Eu levava 50 litros e acabaram que num 
ápice”.

É longa a lista dos efeitos de cada erva, so-
bretudo para o tratamento e prevenção de en-
fermidades da terceira idade, como problemas 
dos rins, fígado, herpes, prevenção da próstata, 
locomoção, incluindo também da primeira in-
fância, como o combate às lombrigas, epilepsia, 
problemas respiratórios, entre outras.

A indústria de processamento de produtos 
naturais já despontou um pouco por todo Mo-
çambique, depois de ter sido desencadeada de 
forma manual e receosa,  cada edição da FACIM 
constitui um abrir do véu, pois, os expositores  
da medicina verde vão mostrando o que melhor 
e bom a natureza pode  proporcionar ao Homem.

Da Moringa, Aloe Vera, carvão activado (ma-

terial de carbono com poder de clarificar, deso-
dorizar e purificar líquidos ou gases), entre ou-
tras ervas, raízes e folhas, Ivo Matos, expositor da 
província de Manica, com ajuda da sua equipa, a 
produz sabão medicinal, para limpeza da pele, 
partes íntimas; para  revitalizar as células mor-
tas, eliminar mau cheio, entre outras vantagens. 
A produção é ainda artasenal.

Levava à FACIM cerca de 500 quilos de pro-
dutos diversos e vendeu tudo e celebrou parce-
rias com algumas entidades nacionais e inter-
nacionais e neste momento em que se produz 
este artigo, ele se encontra em Maputo, não só 
para supervisionar a sua loja “Pureza-sabão 
medicicinal”, mas para entregar perto de 500 
unidades de sabonetes e outros produtos.

Por seu turno, Carlos Correia cresceu a 
recolher, tratar e processar ervas medicinais 
manualmente. “As máquinetas são actuais e 
ajudam muito, mas existem folhas que devem 
ser processadasem laboratórios naturais, como 
ambientes frescos, sombrios; longe de poeiras, 
lugares tóxicos; as que devem, obrigatoriamente 
apanhar sol e outras que, para se tornar em pó, 
precisam, mesmo de máquinas”.

Por causa das queimadas descontroladas e 
outras adversidades do actual mundo florestal, 
os ervanários (?) criam seus jardins botânicos, 
não só para povoar, mas sobretudo para criar as 
plantas ausentes nas florestas moçambicanas e 
preservar as que estão em processo de extinção. 

Ivo Matos tem, na província de Manica, um 

hactare de terra, que só produz plantas e vivei-
ros de plantas mediciais para a venda. Ele carece 
de financiamento, porque produz em aravel, que 
exige rega permanente. “Neste momento, as-
plantas se desenvolvem na sua forma natural. 
Mas sinto que se aproxima a demanda”.

Carlos Correia que tem o seu jardim botâni-
co, mesmo no seu quintal, queixa-sedos moldes 
em que são arracados os medicamentos nas 
florestas. “Deviamos evitar as queimadas des-
controladas e colher somente as folhas, e não 
arrancar todas as raízes das plantas medicinais. 
Temos que respeitar a política de repoavoamen-
to”- recomenda. 

O seu quintal está a domesticar plantas, 
muitas delas em extinção e outras trazidas de 
outros países africanos, a exemplo da Best Life, 
que cura a malária, dos Grandes Lagos.  Carlos 
Correia, vive numa zona arenosa, que exige,  uso 
de adubo orgânico e serradura e isso tem custos.

Segundo suas palavras, o governo deveria 
incentivar, finaciamentospara a criação de jar-
dins botânicos; a bem da humanidade, porque 
“nosso conhecimento é limitado, não se pode 
mudar oque vovó ensinou, daí a necessidade de 
se fazer buscas, para actualizar o conhecimento. 
Basta sermos formados e patentados a curan-
deiros, trabalhando orientados na formação. 
Assim não se evolui”- lamentou, Carlos Correia. 

É  por essa e outras razões que levam Carlos 
Correia a domesticar muitas plantas, para depois 
produzir um dicionário de ervas medicinais.

As máquinetas são actuais e ajudam muito, mas existem 
folhas que devem ser processadas em laboratórios naturais 
– Carlos Correia

Investiguei, como poderia ajudar os homens, sobretudo os 
da terceira idade, a recuperar as faculdades motoras – José 
Nhambongo

Neste momento, as plantas se desenvolvem na sua forma 
natural – Ivo Matos
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A directora executiva do 
Fundo Nacional de Inves-
tigação (FNI), Vitória de 
Jesus, defende a necessi-
dade de consciencializa-

ção sobre a importância do uso da éti-
ca na ciência e tecnologia, chamando a 
atenção para a necessidade de distin-
guir no campo da ciência e tecnologia 
a conduta aceitável e inaceitável, espe-
cialmente quando seres humanos ou 
animais estão envolvidos numa pes-
quisa, de forma a garantir a harmonia.

De Jesus defendeu esta aborda-
gem recentemente em Maputo, du-
rante o Seminário Anual de Pesquisa 
e Extensão/Inovação, organizado pela 
Universidade Pedagógica de Mapu-
to (UP-Maputo), onde a apresentou 
uma comunicação, com o tema: Práti-
ca e Ética no Processo de Investigação 
Científica em Moçambique.

Para a palestrante, a evolução da 
ciência resulta no avanço que deman-
da a observância da preservação da 
vida, cultura, moral das comunida-
des e o respeito dos direitos humanos, 
acrescentando que o princípio da ética 
e bioética na prática da pesquisa vem 
dar um fundamento científico para que 
a moral que guiou sempre a convivên-
cia na sociedade não seja substituída 
pelas máquinas.

“O desenvolvimento tecnológi-
co que nos invade aceleradamente e 
nos conduz a uma nova fase, que é da 
inteligência artificial, demanda uma 
nova realidade. E essa realidade é da 
criação/adopção de novas posturas; a 
ética na ciência é agora o elemento de 
defesa para que a moral, a cultura das 
comunidades sejam respeitadas”, dis-
se.

De acordo com a executiva do FNI, 
os desafios para a prática da ciência e 
tecnologia recorrendo à ética passam 
ainda por receber o treinamento sobre 
ética da ciência e tecnologia com os 
especialistas internacionais.

Aponta, também, a necessidade 
de se treinar o grupo de especialistas 
nacionais que poderão fazer parte do 
núcleo em matérias de ética na ciência 
e na tecnologia, bem como assegurar o 

FNI DEFENDE NECESSIDADE URGENTE 
DE OBSERVÂNCIA DE ÉTICA NA CIÊNCIA

apoio técnico da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) para a criação do 
Comité Nacional de Ética em Moçam-
bique.

Igualmente, tais desafios passam 
por uma formação e consolidação dos 
comités sectoriais de ética e dinami-
zar o estabelecimento de comissões 
de ética/bioética.

O país aprovou, em 2007, por decre-
to, o Código de Ética da Ciência e Tec-
nologia, que se aplica a todas as áreas 
onde ocorre a investigação científica, 
e constitui a base legal para orientar 
a prática da Ciência e Tecnologia nos 
princípios éticos em Moçambique.

O código é um instrumento de re-
ferência básica para as Instituições 
de Investigação Científica (IIC) e as 
Instituições de Ensino Superior (IES), 
para apelar à responsabilidade no de-
senvolvimento da investigação cien-
tífica e tecnológica, e define princípios 
orientadores que procuram garantir o 

respeito pela dignidade humana na in-
vestigação e o consentimento volun-
tário, para imprimir um rigor científico, 
entre outros.

No âmbito da participação na 41ª 
Sessão da Conferência Geral da UNES-
CO, Moçambique foi eleito membro do 
Comité Intergovernamental da Bioéti-
ca da UNESCO, representado pela di-
rectora executiva do FNI.

Esta eleição é considerada resgate 
da implementação do Código de Ética 
na ciência e na tecnologia, de forma 
que Moçambique esteja ao nível de ou-
tros países relativamente à prática da 
ética neste campo. 

Nesse contexto, o FNI trabalha no 
sentido de obter apoio da UNESCO 
para fazer um treinamento, de modo a 
constituir um Comité Nacional de éti-
ca, e foi nessa esfera que se realizou o 
Workshop Nacional de Ética e bioética 
da Ciência e Tecnologia e, constituir o 
núcleo para a materialização do Comi-
té Nacional de Ética.

A ética na ciência é agora o elemento de defesa para o respeito da moral e cultura das comunidades
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ARTISTAS CHAMADOS A VALORIZAR 
CULTURA MOÇAMBICANA

Maleiane desafia nova directora do INICC a assegurar o contínuo crescimento desta instituição

Muocha compromete-se a melhorar funcionamento do INICC

Os fazedores das artes e cultura 
são chamados a apostar nas 
oportunidades existentes nas 
indústrias culturais e criati-
vas, de modo a contribuir para 

a valorização e divulgação da cultura do 
país, assim como para a geração de renda e 
criação de emprego.

O repto foi lançado, esta segunda-feira 
(17), em Maputo, pelo Primeiro-ministro 
(PM), Adriano Maleiane, depois de em-
possar à nova directora-geral do Instituto 
Nacional da Indústrias Culturais e Criativas 
(INICC), Matilde Muocha.

De acordo com o PM, a nova dirigente 
deverá saber dar o melhor de si para asse-
gurar o contínuo crescimento da institui-
ção que passa a dirigir, que é estratégica 
para a preservação e divulgação da cultura 
ao nível interno e além-fronteira.

Segundo explica, constitui uma das 
prioridades do Governo a implementação 
de acções que visam assegurar a preser-
vação, valorização e dinamização da cultu-
ra no âmbito do fortalecimento da moçam-
bicanidade e da consolidação da unidade 
nacional, tendo em conta a diversidade ét-
nica e cultural do país.

Aliás, foi neste âmbito que o Governo 
criou o INICC para promover e garantir o 
envolvimento activo e capacitação dos fa-
zedores das artes e culturas em matérias 
de gestão de negócio dos produtos, bens e 
serviços culturais.

E para o sucesso das suas funções, Ma-
leiane instou a recém-empossada a pri-
vilegiar o trabalho em equipa, de modo a 
dar continuidade ao processo de transfor-
mação das indústrias culturais e criativas 
nacionais num verdadeiro activo económi-
co, gerador de renda e criação de emprego. 
Igualmente, recomendou a promoção das 
potencialidades artísticas e culturais do 
país ao nível nacional e internacional; de-
senvolver acções de mobilização para que 
mais fazedores das artes e culturas, assim 
como empresários, apostem nas indús-
trias culturais e criativas; assegurar a pro-
tecção do direito de autor e direitos conexos 
e a implementação de normas legislativas, 
assim como melhorar a qualidade dos bens 
e serviços artístico-culturais, garantindo a 
sua competitividade no comércio interna-
cional.

A recém-empossada para o cargo de di-
rectora-geral do INICC, Matilde Muocha, disse à 
imprensa que a sua prioridade é garantir que o 
sector possa ser gerador de valor, agregando-o 
para o desenvolvimento do país.

“Acima de tudo, ter um sector que pode ter 
intervenientes que estejam profissionalizados, 
que possam ter empregos mais seguros e pos-
sam garantir sustentabilidade e gerar renda”, 
aludiu, vincando que o sector que passa a dirigir 
deve ter a componente de segurança.

Mas, também, seguir o compromisso da 
actualidade no sector através da melhoria do 
ecossistema e procurar entendimento mútuo 
entre os diferentes intervenientes.

Muocha sabe que em 2016 foi aprovada a 
Política das Indústrias Culturais e Criativas e a 
respectiva estratégia de implementação, cuja 
primeira fase é garantir que haja um ecossiste-
ma favorável para a profissionalização.

“É um sector novo em termos de estrutu-
ração da sua gestão em Moçambique. Por isso, 
ainda há algum desconhecimento sobre os 
papéis e os diferentes intervenientes da socie-
dade civil, daí a necessidade de se investir na 
informação e formação de modo que haja um 
entendimento comum sobre os papéis de cada 
um”, frisou. 

O INICC é a entidade que zela pelas áreas 
de indústrias culturais que compreendem os 
serviços de património, edição e impressão, 
televisão e rádio, e estúdios e gravação. Cuida 
de indústrias criativas que integram o cinema, 

PRIORIDADE É GARANTIR QUE O SECTOR POSSA GERAR VALOR

vídeo game, museus, galerias, livrarias e foto-
grafia. Também, a área de expressões culturais 
que incluem a literatura, música, artes perfor-
mativas, artes visuais, festivais e gastronomia 
e a área das criações funcionais que abarcam a 
arquitectura, design, moda e publicidade. 

Matilde Muocha, historiadora, docente e es-
pecialista em indústrias culturais e criativas, foi 
directora-geral da Fortaleza de Maputo. Substi-
tui do cardo Ivan Bonde, que esteve no leme da 
instituição por cerca de dois anos.
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PM garante que o Executivo vai continuar a adoptar políticas e acções para melhorar o turismo

CULTURA E TURISMO

FIKANI: UMA MARCA DE REFERÊNCIA 
NACIONAL E INTERNACIONAL NO TURISMO

Oministério da Cul-
tura e Turismo 
(MICULTUR), em 
coordenação com 
o sector priva-

do, realizou, semana passada, 
durante três dias, na cidade 
de Maputo, a Feira Internacio-
nal do Turismo (FIKANI) Mo-
çambique 2022, sob o lema 
“Turismo como factor de revi-
talização económica”, que se 
configurou como uma marca 
nacional e internacional, na 
avaliação do Primeiro-minis-
tro (PM), Adriano Maleiane. 

Segundo este governante, 
a feira permitiu que os esforços 
dos sectores público e privado 
fossem frutuosos. 

O PM destaca como um dos 
aspectos que caracterizaram a 
8ª Edição da Feira Internacional 
do Turismo a melhoria contí-
nua do nível de organização, 
bem como a diversificação do 
leque de produtos, serviços e 
marcas de várias origens, o 
que demonstra que FIKANI 
tornou-se numa marca de re-
ferência dentro e fora do país. 

“Os resultados alcançados 
pela FIKANI permitem-nos 
dizer que os esforços dos sec-
tores público e privado foram 
frutuosos, a avaliar pela qua-
lidade das exposições. O nível 
de intercâmbio que consistiu 
na troca de informação e 
partilha de experiências, as-
sim como pela assinatura de 
memorandos e acordos visan-
do o estabelecimento de negó-

cios e parcerias”, destaca.
Nesse prisma, constitui 

expectativa do dirigente que os 
contactos mantidos e as opor-
tunidades de serviços e inves-
timentos identificados culmi-
nem com o estabelecimento 
das parcerias efectivas que 
permitam capitalizar o poten-
cial turístico existente no país.

Adriano Maleiane mos-
trou-se satisfeito com as visi-
tas efectuadas aos diferentes 
standard, sobretudo por ter 
constatado a “notável partici-
pação” dos operadores turís-
ticos, assim como a qualidade 
dos produtos e serviços exi-

bidos, além do interesse dos 
vários intervenientes em pro-
curar soluções para acelerar a 
retoma da dinâmica do sector 
do turismo.

“Este facto é consubstan-
ciado na aposta de maior uti-
lização das tecnologias de in-
formação e comunicação para 
a divulgação das potencialida-
des, serviços e pacotes turís-
ticos atractivos, o que propicia 
o aumento da competitividade 
dos operadores desse sector”, 
refere.

O Primeiro-ministro diz 
estar ciente de que a rápida re-
cuperação e a sustentabilidade 

do sector exijam um esforço 
conjunto do Governo e sector 
privado que opera na área do 
turismo na adopção de me-
didas e acções que transfor-
mem o sector numa indústria 
de grande escala e geradora de 
mais postos de trabalho. 

Sobre isto, reafirmou o 
compromisso do Executivo 
em continuar a adoptar po-
líticas e executar acções que 
melhorem continuamente o 
ambiente de trabalho, atrac-
ção de investimento nacional 
e estrangeiro, assim como a fa-
cilitação de entrada de turistas 
no país.

URGE MELHORAR PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TURÍSTICOS

Entre as diversas regiões 
com enorme potencial turís-
tico, a cidade de Vilankulo, na 
província sulista de Inhamba-
ne, foi destacada como o me-
lhor destino turístico do país. 
Com a realização do Cam-
peonato Africano das Nações 

(CAN) de Futebol de Praia nos 
próximos dias, a urbe poderá 
ganhar mais visitantes que-
rendo conhecer e desfrutar 
das suas potencialidades.

O administrador daquele 
distrito, Edmundo Galiza Ma-
tos Jr, refere que o país tem 

de saber explorar melhor as 
potencialidades de que dis-
põe, tal como Vilankulo o vem 
fazendo.

“Temos de melhorar o pla-
neamento e ordenamento tu-
rísticos para saber para onde 
vai o investimento turístico a 

nível da marginal, da costa e 
das ilhas. Temos de explorar 
melhor as potencialidades 
que o nosso país tem”, disse.

Galiza Matos enaltece, 
igualmente, a resiliência que 
os empresários locais e não 
só do sector do turismo de-
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CULTURA E TURISMO

monstraram durante o pe-
ríodo em que o mundo lutava 
para combater a Covid-19. 
Acredita que com a reaber-
tura da Feira Internacional do 
Turismo, o sector vai-se ro-
bustecer. 

A 8ª Edição da FIKANI reu-
niu no Centro de Conferencias 
Joaquim Chissano hoteleiros, 
agentes de viagens, opera-
dores turísticos, fazedores de 
artes e culturas e comprado-
res oriundos da região Austral 
de África.

No evento, foram distin-
guidos expositores nas cate-
gorias de prémio revelação 
para Zambezi Eye Wear; gas-
tronomia, para o Restaurante 
Kafreal; artesanato, para Na 
Artl; melhor stand estrangei-
ro, para Tourism Authority de 
Eswathini. A província sul-
-africana de Mpumalanga foi 
reconhecida como o segun-
do melhor stand provincial, 
sendo que o 1° lugar foi para 
Inhambane. Houve outros 
galardoados. 

Para além destas premia-
ções, foram, igualmente, atri-
buídos certificados de partici-
pação a todos os expositores.

Um dos momentos con-
siderados mais marcantes 
do último dia foi a actuação 
dos músicos Pureza Uafino, 
Kaliza, Juliana de Sousa e Xi-
xel Langa. Os artistas foram 
acompanhados pela banda 
Ntumbuluko. A animação da 
noite esteve a cargo dos Djs 
Ardiles e Celsinho.

FIKANI é a exposição da 
indústria do turismo em Mo-
çambique, um excelente es-
paço para ampliar a rede de 
contactos de profissionais e 
decisores numa plataforma 
informativa do sector do tu-
rismo que permite a conso-
lidação de negócios com os 
potenciais clientes, e estimu-
lar os já existentes.

O evento é ponto de en-
contro de operadores turís-
ticos, agências de viagens, 
empresas de marketing de 
destino, companhias áreas, 

empresas de transporte tu-
rístico, entre outros ramos.

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, foi quem fez 
a abertura da maior feira do 
turismo do país. Na sua inter-
venção, disse ser necessário 
que Moçambique tenha pro-
fissionais altamente qualifica-
dos para responderem às exi-
gências do ramo do turismo.

Disse ser altura para os 
empresários moçambicanos 
arregaçarem as mangas e 
voltarem ao activo com pro-
jectos claros para o desenvol-
vimento do sector, facto que 
vai influenciar o desenvolvi-
mento económico do país.

“O desenvolvimento de 
capital humano competen-

te e capaz de responder às 
exigências dos clientes mais 
exigentes é uma condição 
“sine qua non” para o suces-
so da indústria do turismo. 
A formação e a capacitação 
permanente dos profissionais 
do turismo, de modo a con-
ferir mais qualidade dos ser-
viços prestados aos turistas, 
devem continuar a ser uma 
prioridade de todos os inter-
venientes da cadeia de turis-
mo”, encorajou Nyusi. 

No âmbito das medidas 
aprovadas para a aceleração 
da economia, um dos secto-
res privilegiados, foi o do tu-
rismo. O Governo pretende 
estabelecer incentivos fiscais 
para novos investimentos em 

sectores-chave a serem rea-
lizados nos próximos anos, 
incluindo o turismo, simplifi-
cando os procedimentos para 
o repatriamento de capitais, e 
por fim rever o regime geral 
de vistos de entrada no país 
para promover maior fluxo 
de turistas e Homens de ne-
gócio.

O Governo introduziu o 
visto electrónico e a simpli-
ficação de processos admi-
nistrativos na relação entre 
o Estado, as empresas e as 
pessoas, para alavancar o 
sector do turismo.

“Esperamos que os ope-
radores que actuam em Mo-
çambique lutem para reposi-
cionar mais o país, num mapa 
de referência internacional, e 
contribuam para que o peso 
do turismo alcance uma taxa 
de dois dígitos na estrutura do 
Produto Interno Bruto [PIB]. 
Com a realização desta feira, 
pretendemos estimular, ain-
da mais, os nossos operado-
res do sector do turismo para 
que sejam cada vez mais ar-
rojados no desenvolvimento 
de soluções inovadoras para 
a maximização do potencial 
turístico existente”, referiu. 

FIKANI abre novamente 
as suas portas, dois anos de-
pois que o mundo se debatia 
com a problemática da Co-
vid-19, incluindo Moçambi-
que. 
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Mudanças climáticas

Ivete Maibaze reitera o compromisso do Governo de promover o diálogo constante para melhorar resiliência das populações vulneráveis

O Governo reitera o 
compromisso de 
continuar a dialogar 
com a sociedade na 
melhoria da resi-

liência das populações vulnerá-
veis face aos constantes eventos 
extremos tais como ciclones, 
cheias e secas.

Segundo a ministra da Ter-
ra e Ambiente, Ivete Maibaze, o 
Executivo pretende, com a ini-
ciativa, assegurar uma protec-
ção social que privilegie aos mais 
vulneráveis, definir e executar 
abordagens mais integradas, 
coordenadas e coerentes em si-
tuações de crise climática.

De acordo com a ministra, 
pretende-se, ainda, promover, 
sistematicamente, abordagens 
integradas e intersectoriais que 
assegurem o respeito pelos di-
reitos humanos no contexto de 
adaptação às mudanças climáti-
cas e reforçar as acções de sen-
sibilização e educação ambiental 
das crianças sobre estes fenó-
menos.

“Reiteramos o nosso com-
promisso como Governo em 
promover o diálogo constante 
com todos os segmentos da so-
ciedade, incluindo os jovens, de 
modo a melhorar a resiliência 
das populações vulneráveis”, 
disse Maibaze.

A dirigente falava, segunda-
-feira, em Maputo, na abertura 
da 1ª Consulta Nacional Sobre 
Acção Feminista para a Justiça 
Climática.

Pela sua localização geográ-
fica, Moçambique é um dos paí-
ses mais vulneráveis aos efeitos 
das mudanças climáticas em 
África, ocupando o terceiro lugar.

Em 2019, o país foi classifi-
cado no topo dos 10 países mais 
afectados por eventos climáti-

PAÍS COMPROMETIDO COM RESILIÊNCIA 
DAS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

cos extremos, e cerca de 60 por 
cento da sua população vivia em 
áreas costeiras expostas à subi-
da dos níveis das águas do mar.

Por outro lado, segundo 
a ministra, a maioria vive em 
áreas periurbanas e rurais com 
acesso limitado à electricidade, 
água potável, saneamento bási-
co e habitação adequada.

Explica que em algumas 
regiões, estes fenómenos afec-
tam directa e negativamente a 
capacidade produtiva das popu-
lações, destruindo bens e servi-
ços, e contribuindo para acen-
tuar os níveis de desnutrição, 
vulnerabilidade social, económi-
ca e ambiental.

Para responder a estes de-
safios, a governante diz ser ne-
cessário o envolvimento dos 
vários estratos da sociedade na 
adopção de medidas para miti-
gação dos eventos extremos.

“A resposta a estas preo-
cupações requer a participação 
de todas as forças vivas da so-
ciedade, actores de desenvol-
vimento, parceiros de coope-
ração, sector privado, homens 
e mulheres, jovens e crianças 
através de adopção de medidas 
de adaptação e mitigação das 
mudanças climáticas no seu 
dia-a-dia”, anotou.

Por seu turno, a porta-voz 
dos Jovens Lideres, Withney Sa-
bino, vincou que a consulta, com 
a duração de dois dias, surge em 
reconhecimento da vulnerabi-
lidade climática que o país en-
frenta ciclicamente.

Perante o cenário, Sabino 
prometeu trabalhar arduamente 
com vista a contribuir para um 
ambiente seguro.

“Queremos produzir uma 
declaração da juventude sobre a 
igualdade do género no contexto 

das mudanças climáticas como 
parte activa da nossa partici-
pação no processo nacional de 
implementação de um ambiente 
seguro não só para a nossa ge-
ração mas para as gerações vin-
douras”, afirmou.

A consulta em curso cons-
titui um passo fundamental 
para a participação coorde-
nada e abrangente dos jovens 
moçambicanos no âmbito da 
COP27, a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, a ter lugar de 06 a 
18 de Novembro próximo, em 
Sharm El-Sheikh, no Egipto.

O evento conta com a par-
ticipação da representante da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), Marie Kayisire; represen-
tante da embaixada francesa, 
Samul Richard, membros das 
associações juvenis, entre ou-
tros convidados.


