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Moçambique enfrenta 
dificuldades por consumir 

mais do que produz
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POR OCASIÃO DO 1˚ DE MAIO

Milhares de trabalhadores 
reclamam elevado custo de vida

MAPUTO - Milhares de trabalhadores marcharam domingo último na 
Cidade de Maputo, a capital moçambicana, reivindicando as melhores 
condições salariais e de trabalho, justiça laboral e a reclamando o 
elevado custo de vida imposto pela instabilidade que se vive no país, 
uma situação que está a retrair os investimentos e a agravar as taxas de 
desemprego.

Numa marcha pacífica e ordeira, os trabal-
hadores das diversas empresas, públicas e 
privadas, bem como empregados domésticos 
entoavam cânticos, ostentando dísticos e pan-
fletos com a mesma mensagem: “exigimos 
salários justos, justiça laboral e melhores con-
dições de trabalho”.
Igualmente, os trabalhadores clamavam por 
uma paz efectiva e repudiavam todos os actos 
de violência contra as populações e, conse-
quentemente, a economia nacional.
Este clamor foi manifestado por diferentes gru-
pos de defensores dos direitos laborais, nome-
adamente a Organização dos Trabalhadores 
Moçambicanos - Central Sindical (OTM-CS), 
Confederação dos Sindicatos Independentes e 
Livres de Moçambique (CONSILMO), Organi-
zação nacional dos Professores (ONP), bem 

como pelo Sindicato Nacional dos Jornalistas 
(SNJ).
Para os trabalhadores, na voz do secretário-
geral da OTM-CS Alexandre Munguambe, a 
situação pouco evoluiu em relação às rec-
lamações de 2015, no que concerne à paz, 
unidade e coesão nacional, desemprego de 
jovens, contratos precários de trabalho, descon-
tos não canalizados à segurança social, entre 
outras.
“O custo de vida, continua insustentável para 
a maioria dos trabalhadores. A justiça no tra-
balho continua a preocupar os trabalhadores, 
porque, por um lado, assistimos à escalada do 
trabalho precário, violação da legislação labo-
ral, rescisão de contratos de trabalho sem justa 
causa e não observância das regras de higiene, 
saúde e segurança no trabalho, e, por outro, os 

tribunais de trabalho continuam a não ter uma 
implantação efectiva no país”, descreveu ele.
A efeméride comemora-se após a conclusão 
das negociações e publicação dos resultados 
do reajuste dos salários mínimos por sectores 
de actividade.
Quanto a isto, Munguambe conformou-se que 
os resultados alcançados foram os possíveis, 
dentro da conjuntura e das dificuldades que a 
economia e o país atravessam reconhecendo 

que continuam aquém das expectativas dos tra-
balhadores.
Munguambe garantiu que os sindicatos e os 
comités sindicais vão continuar a negociar 
outros níveis salariais superiores aos mínimos 
nacionais aprovados e outras condições de tra-
balho ao nível das empresas, tendo em conta 
o desempenho económico e financeiro de cada 
unidade de produção.
Nos últimos dias, Moçambique debate-se com 
problema da dívida externa, contraída em ter-
mos não transparentes.

Quanto a este aspecto, os sindicalistas dis-
seram: “nós, trabalhadores moçambicanos, não 
queremos pagar a factura da dívida comercial 
contraída por empresas. As empresas devedo-
ras devem ser operacionalizadas e rentabiliza-
das para assumirem o seu pagamento integral”.
Encorajaram ao governo a continuar com os es-
clarecimentos devidos em matéria da dívida e 
envidar esforços no sentido de restaurar a con-
fiança, junto da sociedade moçambicana e dos 
parceiros de cooperação internacional.
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Empresários turcos promovem oportunidades 
de negócios em Moçambique

MAPUTO - Este evento foi organizado pela Embaixada da Turquia, em 
parceria com a Confederação das Associações Económicas de Moçam-
bique (CTA), e decorreu de 27 e 30 de Abril, altura em que uma missão 
empresarial turca, composta por 40 empresários, se encontrava em 
Moçambique, com o propósito de desenvolver as relações comerciais 
com o empresariado nacional.

- A Cidade de Maputo acolheu semana passada, o Fórum Empresarial Moçambique-Turquia, um encontro que 
juntou, na mesma sala, empresários de diversas áreas de interesse dos dois países.

O Fórum Empresarial Moçambique-Turquia 
teve como objectivo principal a promoção de 
oportunidades de negócio em Moçambique, 
nas áreas de construção, logística, máqui-
nas diversas, material eléctrico e electrónico, 
electrodomésticos, produtos alimentares, 
equipamento naval, metais, têxteis, madeira, 
floresta, mobiliário, agricultura, automóvel, 
energia, gás e educação.
Conforme explicou o vice-presidente da 
CTA, Agostinho Vuma, neste encontro foram 
apresentadas e discutidas as mais-valias de 
Moçambique no que diz respeito ao ambi-
ente de negócios e às questões fiscais, tendo 

como horizonte a promoção de um desenvolvi-
mento sustentável, sob ponto de vista económi-
co, ambiental e social em Moçambique.
“Conjuntamente, estivemos a trocar infor-
mações e estamos confiantes de que, neste 
fórum, os empresários turcos encontraram uma 
oportunidade ímpar de interagir com a contra-
parte moçambicana e, por conseguinte, esta-
belecer parcerias económicas, trocar experiên-
cias e identificar oportunidades nos diferentes 
ramos de negócio”, referiu Agostinho Vuma.
Por ser o terceiro Fórum Empresarial entre 
os homens de negócio de Moçambique e da 
Turquia, o representante da CTA considerou 

tratar-se de uma inequívoca demonstração 
do interesse de ambas partes em dinamizar 
as relações comerciais entre os dois países, 
com base no que considera de “win-win”, ou 
seja, nas parcerias com benefícios mútuos.  
“Hoje, a Turquia posiciona-se na décima 
posição na lista dos maiores investidores em 
Moçambique. É um investimento muito alto 
e considerável pelo que, a CTA, em parceria 
com o Governo, tem vindo a envidar esfor-
ços para a criação de estratégias e reformas 
políticas capazes de impulsionar o desenvolvi-
mento económico do País”, enalteceu Vuma, 
sustentando que, neste momento, trabalha-se 
arduamente para a eliminação de uma bar-
reira fiscal relacionada com a dupla tributação 
económica dos lucros dos investidores turcos.
Agostinho Vuma revelou, ainda, que o 
próximo fórum terá lugar este ano, encontro 
no qual espera que “os empresários turcos 
digam-nos que já desenvolveram parcerias 
com empresários moçambicanos em diver-
sos sectores”.

MAPUTO - O ministro dos Transportes e Comuni-
cações, Carlos Mesquita insta a empresa Portos 
e Caminhos de Ferro de Moçambique a reposi-
cionar-se no mercado, de forma a fazer face à 
conjuntura mundial e regional, caracterizada 
pelo abrandamento económico e a consequente 
redução dos preços das mercadorias manusea-
das nas infra-estruturas ferro-portuárias do país.
Falando quinta-feira da semana passada na ab-
ertura do XX Conselho de Directores da empresa 
CFM, Mesquita apontou a competitividade e 
eficiência das operações ferro-portuárias do país, 
como a solução para transformar a crise em opor-
tunidade. 
“É nossa visão que o ramo ferro-portuário moçam-
bicano precisa de se reposicionar, olhando para a 
competitividade e eficiência como o maior desafio, 
se tivermos em linha de conta que as nossas infra-
estruturas actuam em complementaridade com 
outras opções regionais que também buscam 
melhores soluções logísticas”, disse Mesquita.
Apesar do sombrio cenário da economia internac-
ional, a empresa CFM registou, no ano passado, 
um crescimento de 34% em termos de resulta-

CRESCIMENTO DE 34% EM RESULTADOS OPERACIONAIS

CFM atingiram 2.7 mil milhões 
de meticais em 2015

dos operacionais, tendo atingido cerca de 2.7 mil 
milhões de meticais, contra 2.0 mil milhões em 
2014. Na componente do tráfego ferroviário de 
carga e manuseamento portuário, os resultados 
apontam para um decréscimo na ordem de 6% 
e 7%, respectivamente, facto que se deveu, es-
sencialmente, ao fraco crescimento da economia 
mundial e à depreciação da moeda nacional, o 
Metical, face ao Dólar norte-americano. O tráfego 
ferroviário de carga atingiu cerca de 13 milhões 
de toneladas e o manuseamento portuário 32 mil-
hões de toneladas métricas, contra 14 e 34 mil-
hões registados em 2014, respectivamente.
Num outro desenvolvimento, Mesquita orientou 
os gestores da empresa a prosseguir com a im-
plementação célere dos projectos ferro-portuários 
de grande impacto, programados para este ano, 
como a conclusão da reabilitação e entrada em 
funcionamento da linha férrea Cuamba-Lichinga; 
arranque de operações do Porto de Nacala-a-
Velha; início da segunda fase das obras de reabili-
tação e modernização do Porto de Nacala; con-
clusão da ampliação da linha férrea de Sena, dos 
actuais 6.5 milhões toneladas/ano para 20 mil-

hões; conclusão do estudo para a reabilitação da 
linha de Machipanda; conclusão da construção, 
de raiz, da Ponte Ferroviária de Boane; arranque 
da Dragagem do Canal de Acesso ao Porto de 
Maputo; conclusão do Estudo para a reabilitação 
da linha férrea de Ressano Garcia, entre outros 
projectos.
Por seu turno, Victor Gomes, presidente do Con-
selho de Administração da empresa
CFM referiu que o ano de 2016 continuará a impor 
muitos desafios, muitos dos quais ligados à con-
juntura económica nacional, regional e internac-
ional, o que exige maior destreza na identificação 
de soluções.
Assim, algumas das medidas passam por, a nível 
interno, “adoptar uma política de maior austeri-
dade, procurar dar prioridade aos investimentos 
que poderão produzir resultados a curto prazo e 
apostar no transporte de combustível e carga con-
tentorizada, que consideramos carga estratégica, 
bem como desencadear o processo de marketing 
e procura de oportunidades de transporte de out-
ras cargas alternativas junto dos nossos parceiros 
de negócio na região”.
Na componente externa, “é necessário tornar o 
nosso sistema ferro-portuário mais competitivo, 
revendo e ajustando os custos extra-operacionais, 
nomeadamente as taxas sobre os combustíveis, 
custos com inspecções não intrusivas e cauções 
sobre mercadorias em trânsito, entre outras medi-
das”, disse o PCA da empresa CFM.
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SOBRE DÍVIDA PÚBLICA 

CTA considera ser contra-natura Estado 
assumir compromissos de privados

Na sua comunicação, o Governo mencionou o problema estrutural e 
crónico de o país gastar mais do que produz internamente, aliado à 
queda acentuada dos preços dos principais produtos de exportação, 
redução do investimento directo estrangeiro e da ajuda externa como 
consequência de causas conjunturais a nível internacional e, finalmente, 
as secas e cheias aliadas à tensão político-militar.

- O Governo da República de Moçambique partilhou a situação económica do país, com ênfase para a dívida pública, 
particularmente a externa, bem como as acções que se propõe a tomar  para inverter a actual situação.

Segundo o Governo, o valor da dívida públi-
ca é USD 11,64 mil milhões, sendo 85% 
deste valor correspondente à dívida pública 
externa.
Perante este esclarecimento sobre o endi-
vidamento público, a CTA, como represent-
ante formal do Sector Privado, tem a dizer 
o seguinte:
A CTA tem vindo a acompanhar o desenrolar 
da problemática da dívida pública do País, 
em particular a dívida externa que colocou a 
já difícil situação económica do país a níveis 
bastante críticos.
A CTA congratula o Governo pela informação 
prestada à Nação. No entanto, lamenta o 
facto de a mesma ser tardia e não incluir 
detalhes que permitiriam uma melhor com-
preensão sobre assunto.
A CTA lamenta o facto de o Governo, que 
defende a abertura ao diálogo entre moçam-
bicanos, se tenha pautado por uma postura 
que privilegiou resposta aos questionamen-
tos e exigências dos parceiros de cooper-
ação, em particular o FMI e o Banco Mundial. 
Ainda assim, a CTA apela ao Governo que 
mantenha a sua postura de discutir os nos-
sos problemas, primeiro, entre moçambica-
nos e pela via do diálogo.
A CTA manifesta a sua profunda preocu-
pação pela alteração de grande parte da 
estrutura da dívida para não concessional, 
ultrapassando os 3 mil milhões de dólares 
americanos e pelo facto de num país que 
ainda tem grande parte do seu orçamento 
de Estado suportado por doadores é contra-
natura que o mesmo Estado assuma com-
promissos de pagamento de juros comerci-
ais para a dívida de privados, contraída no 
mercado internacional.
A nossa profunda preocupação vai ainda 
para os dados divulgados, que indicam que 
o stock da dívida pública externa é três vez-
es superior às exportações anuais, quando 
comparado a dados de 2015, incluindo nesta 

comparação as exportações provenientes 
dos grandes projectos.
Esta situação de gestão pouco criteriosa de 
recursos financeiros nacionais por parte do 
Governo está a afectar, estruturalmente, o 
serviço da dívida externa, conduzindo à in-
sustentabilidade da dívida pública e, obvia-
mente, com risco eminente de exacerbar a 
crise cambial.
Manifestamos a nosso profunda preocu-
pação pelo facto de que, ao analisarmos a 
aplicação do volume de endividamento con-
tratado recentemente, o mesmo não tem im-
pacto nas áreas prioritárias apontadas pelo 
Governo no seu plano quinquenal já concer-
tado com os parceiros.
A CTA reconhece o contributo válido dos 
nossos parceiros de cooperação que têm 
ajudado o País na formulação de políticas, 
suprimento do défice orçamental em sectores 
chave  como agricultura, saúde, educação, 
água e saneamento, e desenvolvimento de 
infra-estruturas e apela à manutenção deste 
suporte que sem dúvida tem impacto no am-
biente de negócios.
A CTA mantém a sua convicção que o Povo 
moçambicano continuará a merecer a con-
sideração, atenção e confiança dos nossos 
parceiros de cooperação. Neste sentido, 
apelamos ao Governo a engajar-se na nor-
malização das relações com todos os par-
ceiros, demonstrando que Moçambique é e 
continuará a ser um País credível.
A CTA recomenda que não se espere pelas 
indicações dos parceiros, mas que, com an-
tecedência, se desenhe um plano concreto 
rumo à sustentabilidade da dívida e estabili-
zação da despesa. Este plano deve mostrar 
como o papel das instituições será reforçado 
e como situações de endividamento descon-
trolado poderão ser evitadas e geridas no 
futuro.
O reforço da credibilidade de Moçambique a 
nível dos parceiros de cooperação deve in-

cluir esforços para demonstrar que “somos 
capazes de resolver os nossos problemas”, 
incluindo a resolução da tensão político-mili-
tar que ameaça qualquer actividade, em par-
ticular a produtiva e o ambiente de negócios.
Finalmente, é notório o foco na dívida públi-
ca externa, porém a CTA alerta para maior 
atenção sobre a dívida pública interna que, 
também, tem crescido a um ritmo acelerado, 
com todos os efeitos negativos que pode ter 
na economia e nas gerações vindouras.

Em relação à produção e produtividade:
A CTA concorda com o Governo que o essen-
cial, neste momento, é a concentração total 
na produção. A questão é como fazer esta 
produção aumentar e de quem a responsa-
bilidade de liderar esta ruptura de paradigma 
desenhando e implementando acções con-
cretas? Recomendamos que o Governo li-
dere esta acção com um alinhamento estreito 
com o sector privado.
O período recente do rápido crescimento da 
nossa economia foi acompanhado por uma 
rápida expansão do crédito à economia. 
Infelizmente, este crédito não priorizou os 
sectores produtivos. Se em 2000, o crédito 
concedido à base produtiva, nomeadamente 
à agricultura e à indústria ascendia a cerca 
de 50% do total do crédito concedido à eco-
nomia, em 2015 para estes sectores repre-
sentou, apenas, 15%, aproximadamente.
De facto, a forte expansão do crédito finan-
ciou o consumo e com isso as importações, 
em detrimento da base produtiva, porque 
face às políticas promovidas pelo Governo 
é mais fácil e mais rentável agir empresar-
ialmente na área de comércio externo (mais 
concretamente no sector de importação de 
bens de consumo) do que no sector produ-
tivo. Assim, o País é obrigado a tomar medi-
das de reajustamento, com destaque para a 
política monetária.
A nível da produção, as calamidades naturais 
que abalaram o País podem agravar a situ-
ação actual de necessidade de importações. 
Esforços conjugados com o Sector Produtivo 
na alocação de recursos, acesso a sementes 
resistentes à seca e água podem minimizar 
os efeitos, tendo em conta que se aproxima 
a 2ª campanha agrícola. Por isso, a concen-
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Serviço Cívico deve incluir formação 
em desastres naturais

PEMBA - O Presidente da República Filipe Nyusi propôs ao Serviço 
Cívico de Moçambique a introdução da disciplina de desastres naturais 
no currículo de formação de quadros daquele ramo das forças armadas, 
para serem um valor acrescentado quando o país estiver mergulhado 
nestes fenómenos.

A proposta de Nyusi foi feita, sexta-feira pas-
sada, durante a cerimónia de juramento da 
bandeira por um grupo de 537 jovens que, du-
rante 120 dias, foram treinados no Centro de In-
strução e Formação de Montepuez, na Provín-
cia nortenha de Cabo Delgado.
O país atravessou, durante o ano em curso, 
um momento atípico nos meses referentes à 
época chuvosa, onde a região norte esteve sob 
efeitos de intensas precipitações que para além 
de causar danos em infra-estruturas socioec-
onómicas também desalojaram famílias. 
Enquanto as chuvas dilaceravam o norte, a 
parte sul do país era assolada por uma seca 
severa que deixou milhares de famílias moçam-
bicanas em extrema necessidade de auxílio 
alimentar, situação que forçou o governo a se 
desdobrar em busca do apoio inclusive junto 

- Filipe Nyusi

dos parceiros.
Em 2015, logo após a investidura, Nyusi efec-
tuou a sua primeira deslocação, na qualidade 
de Chefe de Estado, às províncias da Zambézia 
e Nampula (centro e norte do país), para se in-
teirar do drama vivido por milhares de moçam-
bicanos vítimas das cheias que se saldaram na 
interrupção da Estrada Nacional Número Um 
(EN1) em Mocuba, Província central da Zam-
bézia.
Para além das graves implicações na circu-
lação rodoviária, após a destruição parcial dos 
extremos da ponte sobre o rio Licungo, que liga 
o centro ao norte do país, as chuvas de 2014 
causaram danos avultados na linha da corrente 
eléctrica de alta tensão na região norte do país, 
que levaram a Electricidade de Moçambique 
(EDM) a fazer intervenções de emergência.

Face as calamidades naturais que, segundo 
os ambientalistas, para além de serem mais 
frequentes serão de maior gravidade, Nyusi 
sugeriu a introdução do estudo destas matérias 
no currículo Centro de Instrução e Formação de 
Montepuez, que dista a 205 quilómetros da Ci-
dade de Pemba.
“Gostaria que o centro pensasse na possi-
bilidade de introduzir a cadeira de desastres 
naturais nos vários cursos de formação que 
são ministrados pelo serviço cívico, para que 
os jovens possam dar o seu contributo quando 
o país estiver a ser assolado por estes fenó-
menos”, disse o presidente.
A formação de jovens em matérias de desastres 
naturais ajudará o país a estar melhor prepara-
do para enfrentar os fenómenos que, desde os 
finais d2 2015 ao início do corrente, afectaram 
quase toda a região da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC), alertando 
os países à necessidade de começar a identifi-
car medidas para fazer face a realidade.
A formação de quadros pode, até certa medida, 
constituir um dos passos a dar nesse sentido 
para que o país esteja em condições de dar re-
sposta aos desastres.

tração total e concertação de acções deve 
ser no sentido de maximizar a produção na 
2ª campanha agrícola.
Para o Sector Privado produzir, precisa de 
recursos financeiros e estes estão cada vez 
mais escassos e caros no mercado.
"Prime Lending Rate" (taxa de Juro de refer-
ência da Banca Comercial) média é actual-
mente, 17,03%. Quando comparado com 
14,75% no período homólogo de 2016, se-
gundo o Banco de Moçambique, significa o 
encarecimento do dinheiro e, por via disso, 
menos crédito à produção ou uma maior 
incapacidade no cumprimento das actuais 
obrigações pelo mercado.
O Governo está a implementar uma política 
monetarista, restritiva, que tem como base a 
necessidade de absorver a liquidez do mer-
cado para controlar a desvalorização e a in-
flação.
Porém, o saldo do Crédito Líquido ao Gov-
erno cresceu de 23,3 mil milhões de Meticais 
em Dezembro de 2015 para 29,4 mil milhões 
de Meticais em Fevereiro de 2016, repre-
sentando um crescimento acentuado de 

26,2%. Em contrapartida, o crédito ao Sector 
Privado no mesmo período reduziu em 0,2%. 
Este quadro não incentiva a produção; ao 
contrário, desvia a liquidez do Sector Priva-
do para o Estado o que poderá provocar um 
efeito expulsão do investimento privado. A 
CTA manifesta a sua mais profunda preocu-
pação pelo resultado das estratégias imple-
mentadas pelo Governo e reitera o facto de 
não ser possível produzir nestas condições.
Portanto, a inexistência de políticas e estra-
tégias governamentais claras e objectivas 
em relação ao desenvolvimento económico 
sustentável dos sectores prioritários, não 
tem proporcionado a necessária protecção 
ao sector produtivo, com vista a garantir 
que Moçambique seja auto sustentável, pelo 
menos nos produtos de base utilizados pela 
população.

Sobre a estrutura da economia:
A transformação estrutural que se pretende 
deve começar com a redução do peso do Es-
tado na economia. Os diversos activos em-
presariais do Estado avaliados em 65,8 mil 
milhões de Meticais, distribuídos em IGEPE, 
Empresas Públicas e o Estado, representam 

cerca de 11% do PIB, mas a sua lucratividade é 
bastante baixa, considerando-se a Receita de 
Capital canalizados para o Tesouro que repre-
sentaram 1,4% da Receita do Estado em 2015.
A transformação estrutural deve começar por 
aqui, reduzindo os seus activos empresariais 
a favor do Sector Privado. Esta diminuição 
de activos deve ser feita, estrategicamente, 
para os activos em sectores com impacto na 
redução das importações.  
A grande presença do Estado na economia 
desvia-o do essencial, que é o de elaboração 
de políticas, fortalecimento do papel das 
instituições para proporcionar o desenvolvi-
mento e, por outro lado, cria pressão para o 
aumento da despesa pública.
A CTA, como representante formal do Sector 
Privado, reitera o seu cometimento na busca 
de soluções que visam contribuir para reverter 
a actual situação que o País atravessa, tanto 
a nível empresarial, bem como no relaciona-
mento com os parceiros de cooperação.
E, no quadro do Diálogo Público Privado, 
incentiva a comunidade empresarial a con-
ceber projectos estruturantes que possam 
dinamizar a base produtiva do País.
(FDS Fim de Semana).
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Construção civil e prestação 
de serviços empregam mais candidatos

NAMPULA - Os ramos da Construção Civil e de Prestação de Serviços 
foram os que mais se destacaram no mercado laboral durante a se-
mana passada, ao disponibilizarem o maior número de vagas, a nível da 
Província de Nampula, cujo processo de admissão foi directo nas empre-
sas contratantes.

INEFP orienta jovens 
na escolha de profissão

Durante o período em referência, dados da Di-
recção do Trabalho, Emprego e Segurança So-
cial de Nampula apontam para o emprego de 
312 cidadãos candidatos a emprego, entre os 
quais 69 do sexo feminino, em diversas empre-
sas dos ramos acima citados, número muito aci-
ma da procura, pelo menos em termos oficiais, 
pois, durante a semana, apenas 159 pessoas se 
encontravam inscritos no centro de emprego, à 
procura de uma  oportunidade de emprego ou 
para trabalhar.
As vagas criadas por empresas espalhadas pela 
província, durante a semana passada, foram 
preenchidas, quase na sua totalidade, através de 
admissões directas, enquanto através de colo-
cações do centro de emprego situaram-se na 
ordem dos sete, fruto da oferta feita por algumas 
empresas. O sucesso deveu-se ao crescimento 
assinalável registada na economia da Província 
durante o período em referência, que resultou na 
criação deste número de empregos, mais con-
cretamente nos dois sectores de actividade em 
análise, com destaque para a entrada de novos 

investimentos e de novos empreendimentos 
económicos.
Em termos de trabalhadores que entraram pela 
primeira vez no sistema da segurança social, a 
Província de Nampula inscreveu, no memo pe-
ríodo, 202 novos beneficiários, resultantes do da 
entrada para o sistema de 29 novos contribuintes 

(empresas), através da inscrição no Instituto Na-
cional de Segurança Social (INSS), processo que 
teve sucesso, em parte, devido a realização de 28 
palestras nas empresas, visando a sensibilização 
sobre a importância de inscreverem os seus tra-
balhadores no sistema. As 28 palestras tiveram lu-
gar nas empresas de Nampula, Angoche, Monapo 
e Nacala. Também foram emitidas, no período, 90 
certidões de quitação, em resposta a solicitações 
formuladas pelas empresas.
Em matéria de fiscalização laboral, a Inspecção-
Geral do Trabalho (IGT) visitou 16 empresas, dos 
ramos de comércio, indústria hoteleira, ensino, 
indústria panificadora, prestação de serviços e 
saúde, abrangendo um total de 710 trabalhadores, 

dos quais 69 são mulheres. Das 
visitas efectuadas foram con-
statadas 20 infracções, que re-
sultaram em 18 advertências e 2 
autos. As infracções cingiram-se 
na falta de celebração de con-
tratos deduzidos a escrito, equi-
pamento de protecção individual 
e colectiva, extintores contra in-
cêndios, regulamento colectivo, 
bem como a  falta de seguro 
colectivo. Dos 71 trabalhadores 
estrangeiros interpelados pelas 
brigadas inspectivas constatou-
se que todos estavam em situ-
ação legal.

QUELIMANE - O Centro de Emprego e For-
mação Profissional de Quelimane, pertença 
do Instituto Nacional de Emprego e Formação 
Profissional (INEFP), Delegação provincial da 
Zambézia, está a receber, nos últimos dias, 
um fluxo crescente de cidadãos, em idade ac-
tiva para o mercado de emprego, que buscam 
assistência em matéria de orientação profis-
sional, tendo em vista a opção da área que 
pretendem seguir, profissionalmente.
Na primeira semana do mês passado, 38 ci-
dadãos desempregados, finalistas e candida-
tos a emprego, na sua maioria jovens, dirigi-
ram-se àquele centro público, onde receberam 
orientação profissional sobre as áreas que vão 
ou pretendem abraçar no mercado laboral, in-
cluindo outros candidatos que solicitaram ori-
entação para ingressar num ramo que não é 
da sua formação académica ou profissional, 
desde os provenientes do ensino escolar geral 

até aos que não têm nenhuma formação vo-
cacional. Oito dos jovens foram encaminhados 
para estágios pré-profissionais.
Uns foram ao encontro da área que pretendem 
abraçar, profissionalmente, enquanto outros 
foram ajudados no sentido de seguirem um 
ramo que vão de encontro com as suas ha-
bilidades ou vocação, um exercício que faz 
parte da estratégia política do INEFP, que tem 
ajudado, em muitas ocasiões, jovens indecisos 
ou que não tenham nenhuma opção na vida, 
sobre a profissão que gostariam de seguir.
O Instituto Nacional de Emprego e Formação 
Profissional, tem vindo a adoptar, à escala na-
cional, uma filosofia que visa fornecer oportu-
nidade aos cidadãos que nunca frequentaram 
algum curso profissional ou que não tenha 
uma área preferencial do saber fazer, não ob-
stante terem concluído os respectivos níveis 
académicos noutros tipos e níveis de ensino, 

nomeadamente no ensino secundário geral e 
superior.
Ainda durante a semana passada, o INEFP na 
Zambézia registou a colocação de 213 candi-
datos a emprego, sendo 24 através do Centro 
de Emprego desta instituição e 189 absorvidos 
através de admissões directas nas empresas. 
Em relação ao sector público, não houve ad-
missões ao longo do período em alusão.
Em paralelo, decorrem, no Centro de For-
mação Profissional de Quelimane (CFPQ) 
acções de formação referentes ao primeiro 
ciclo deste ano, nas especialidades de con-
tabilidade, secretariado executivo, electrici-
dade, serralharia civil, mecânica - auto, re-
frigeração, pintor de construção civil, pedreiro 
de construção civil, canalização, carpintaria, 
corte e costura, bem como a electrotecnia, 
totalizando 175 formandos, entre os quais 52 
mulheres.
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- A Província central de Tete tem um défice de 53 mil toneladas de cereais 
devido a seca que afectou a produção agrícola da primeira época.

Sociedade

Moçambique implementa experiências 
de Israel no abastecimento de água

MAPUTO - Moçambique poderá usar a experiência do Israel no abas-
tecimento de água às comunidades locais, em situações de emergência, 
através do tratamento de água salubre e dos rios, bem como a transfor-
mação de água do mar em potável. Esta pretensão faz parte de um rol 
de aspectos que uma delegação moçambicana, que se deslocou a Israel, 
nos meados do mês em curso, obteve como experiência naquele país 
asiático.

TETE - A informação foi revelada, quinta-
feira da semana passada, pelo director 
provincial da Agricultura e Segurança 
Alimentar José Mendonça, durante uma 
conferência de imprensa, que serviu para 
apresentar o balanço das actividades 
deste sector.
Segundo Mendonça, foi planificada para 
este ano uma produção na ordem de 2.3 
milhões de toneladas de culturas diver-
sas, numa área de mais de 875 mil hec-
tares, mas, devido à falta de chuvas, os 
camponeses não tiveram sucessos, com 
destaque para os dos distritos localiza-
dos no sul da Província de Tete, nome-
adamente Mágoè Cahora Bassa, Marara, 
Changara, Mutarara e Dôa.

Tete regista um défice 
de 53 mil toneladas de cereais

“A seca afectou a mais de 150 mil famílias 
camponesas, que lançaram quatro vezes se-
mentes à terra sem atingir a produção dese-
jada, porque a pouca humidade não permitia 
que as culturas desenvolvessem, devido à 
falta de chuvas”, disse.
Mendonça explicou que as necessidades de 
consumo de cereais está estimada e 398 mil 
toneladas, mas a província tem um défice de 
53 mil toneladas. 
“Isso faz com que tenhamos uma segurança 
alimentar nutricional garantida até apenas 
meados de Setembro próximo”, disse.
Segundo a fonte, a falta de produtos alimen-
tares na região sul de Tete pode ser compen-
sada pela produção que se registou nos dis-
tritos localizados nas zonas intermédia e alta, 

porque não tiveram escassez de chuvas.
“Também estamos a apostar na produção 
da segunda época agrícola, na qual as 
famílias camponesas podem aproveitar as 
zonas baixas, produzindo as hortícolas, 
bem como o milho”, afirmou.
Mendonça apontou como sendo a outra 
medida para evitar que a população de 
Tete morra de fome, o intercâmbio entre 
os produtores das zonas onde houve a 
produção e das zonas afectadas pela seca.
Uma outra medida que pode salvar a pop-
ulação, é a componente pecuária, dado 
que os distritos afectados pela seca são 
potenciais na criação de gado bovino e 
caprino, sobretudo.
“Sensibilizamos às famílias afectadas para 
que vendam parte dos seus animais para 
comprarem os produtos alimentares, para 
colmatar a fome, porque as pessoas não 
podem morrer, quando têm gado”, disse 
o director provincial da Agricultura e Se-
gurança Alimentar, para quem faz balanço 
negativo da primeira época agrícola, por 
causa da falta de chuvas.

A delegação foi com o objectivo de trocar ex-
periências em tecnologias para a mitigação da 
seca e estabelecer parcerias de cooperação 
em termos de assistência técnica para o de-
senvolvimento tecnológico.
Falando em conferência de imprensa havida 
na passada sexta-feira, em Maputo, no quad-
ro da sessão ordinária do Conselho Técnico 
de Gestão de Calamidades”, a chefe da del-
egação, Marta Manjate, considerou as ex-
periências colhidas muito boas, tendo recon-
hecido que o Israel está avançado, uma vez 
que tem soluções para cada tipo de problema.
“Nós enfrentamos alguns problemas que têm a 
ver com furos com águas salubres. E, quanto a 
isto, eles têm tecnologias para dessalinização 
e é possível, através destas experiências, de-
senhar projectos e junto dos técnicos de Israel 
desenvolvermos as zonas que necessitam de 
intervenções”, disse. 
Moçambique tem alguns distritos áridos cu-

jas águas são salubres. E este processo de 
dessalinização pode ser uma das soluções.
Manjate apontou a técnica de abastecimento 
de água em reservatórios escavados, como 
outra experiência que será abraçada em 
Moçambique. 
A delegação deslocou-se com intuito de bus-
car experiências nas áreas como agricultura, 
gestão de recursos hídricos e irrigação.
Em relação à agricultura, notou-se que maior 

parte da produção de vegetais é desenvolvida 
no deserto, o que, para ela, constitui um ponto 
muito importante, uma vez que o país tem zo-
nas áridas onde se enfrentam algumas dificul-
dades na produção e no abastecimento de 
água para a irrigação dos campos.
A produção agrícola é feita em regimes de es-
tufas. A produção de gado em regime de con-
finamento, o que permite que o gado bovino 
não seja afectado por doenças e que cresça 
saudável, aumentando os rendimentos da 
produção em termos de leite.
Buscaram ainda experiências na produção de 
outros animais, nomeadamente aves e caprinos.
A delegação moçambicana foi constituída por 
quadros dos ministérios da Agricultura e Segu-
rança Alimentar; Administração Estatal e Função 
Pública; Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico-Profissional; obras Públicas e Recursos 
Hídricos e o dos Transportes e Comunicações.
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Mensagem 

MENSAGEM POR OCASIÃO DO 1 DE MAIO, DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR

Celebra-se hoje, 1 de Maio, em todo o mundo, o Dia Internacional do Trabalhador dedicado àque-
les que com o seu labor físico e intelectual, contribuem para a criação da riqueza e bem-estar 
das sociedades.

Em Moçambique, sob o lema, “OTM-CS 40 anos de luta pela defesa dos direitos e interesses dos 
trabalhadores”, comemoramos a Festa do Trabalhador num momento particularmentedelicado da 
nossa história, em que múltiplos desafios se colocam ao nosso país. 

Reconhecidamente, a situação económica apresenta-se menos favorável devido a uma conju-
gação de factores endógenos e exógenos, entre os quais destacam-se os efeitos negativos das 
calamidades naturais, redução dos preços de produtos de exportação, depreciação do Metical 
face ao Dólar Americano, perturbações ao clima de paz, aumento de preços dos produtos impor-
tados.

Saúdo a todos os trabalhadores e lideranças sindicais do nosso Moçambique que,mesmo neste 
ambiente adverso, com o seu saber, profissionalismo e trabalho árduo continuam empenhados 
na produção, contribuindo para o desenvolvimento e satisfação das necessidades colectivas do 
nosso país.

Compatriotas, o nosso Governo,tem estado a tomar medidas apropriadas para manter um ambi-
ente macro-económico favorável ao investimento interno e externo, à melhoria do ambiente de 
negócio e ao aumento da produção e produtividade. O Governo assume uma postura responsáv-
el face ao desafio da dívida externa, através de medidas que salvaguardem o interesse nacional 
e do cidadão.

Sendo a paz efectiva e duradoura, condição essencial para o desenvolvimento, reitero a minha 
disponibilidade e compromisso inabalável de prosseguir os esforços para o seu alcance através 
do diálogo franco, aberto e construtivo com todos os segmentos da nossa sociedade.

Façamos do 1º de Maio um momento de reflexão sobre o que podemos fazer para, de mãos da-
das, em paz e harmonia, como uma Grande Família, encontrarmos soluções aos desafios que 
enfrentamos, rumo ao bem-estar e progresso de todos os moçambicanos.

Em nome do Governo de Moçambique e no meu próprio, desejo aos Trabalhadores de todo o 
Mundo, em especial os Moçambicanos, um Feliz 1º de Maio.

FILIPE JACINTO NYUSI
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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ENTRE MOÇAMBIQUE E SWAZILÂNDIA

PR defende utilização 
de infra-estruturas existentes

MAPUTO - Presidente da República Filipe Nyusi defende a necessidade 
de se maximizar a utilização das infra-estruturas rodoviárias e ferro-por-
tuárias existentes em Moçambique e na vizinha Swazilândia, através da 
sua modernização, para que possam beneficiar os dois países.

O estadista moçambicano defendeu esta 
asserção na passada quinta-feira durante 
um jantar de gala oferecido ao Rei da Swa-
zilândia, Mswati III, que na tarde do mesmo 
dia havia iniciado uma visita de três dias a 
Moçambique. 
“Para a contínua melhoria da vida das nos-
sas populações, torna-se indispensável a 
maximização da utilização e valorização das 
nossas infra-estruturas rodoviárias e ferro-
portuárias, modernizando-as”, disse Nyusi, 
acrescentando que “há que adoptar mecan-
ismos de gestão conjunta para que possam 
servir melhor as nossas economias e os seus 
agentes”.
Referiu que os dois países orgulham-se por 
pertencerem a Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC), e a sua con-
tiguidade geográfica impele-os a estarem na 
vanguarda do processo de integração regional. 
“No quadro da estratégia de industrialização 
da SADC, os moçambicanos e os swázis po-
dem complementar as suas capacidades para 
transformar e acrescentar valor aos recursos 
de que dispõem”, disse.
Para o efeito, o sector produtivo privado deve 
ser mais interventivo e possuir uma economia 
com capacidade necessária de escolher os 
seus parceiros internacionais que constituam 
mais-valia para o crescimento de ambos os 
países. 
Aliás, ambos os governos apostam e en-
corajam o sector privado, através do capital 
humano e potencialidades económicas ex-
istentes, para criar parcerias e empreendi-
mentos conjuntos com a robustez necessária. 
O Chefe de Estado explicou que Moçambique 
está disponível a colocar os seus recursos 
naturais e energéticos, bem como as suas 
infra-estruturas económicas ao serviço do pro-
gresso dos dois países, no quadro dos progra-
mas estratégicos como o Roteiro e Estratégia 
de Industrialização da SADC, aprovado pelos 
países membros, em Abril do ano passado.
Advertiu que Moçambique e a Suazilândia 
não se podem dar ao luxo de estar no fim da 
fila para beneficiar das oportunidades que se 
abrem em diferentes áreas. Por isso, disse 
Nyusi, a Swazilândia, os seus cidadãos, têm 

as portas permanentemente abertas para 
participar no processo de desenvolvimento de 
Moçambique e no progresso dos povos dos 
dois países. 
“Da mesma forma, nós os moçambicanos nos 
sentiremos parte das incursões empresariais 
na vizinha Suazilândia”, afirmou. 
A gestão sustentável do ambiente e dos re-
cursos renováveis é outra área de extrema 
importância. Esta necessidade torna-se mais 
imperiosa devido aos efeitos das mudan-
ças climáticas que se fazem sentir na nossa 
região, em particular, e no planeta, em geral.
“A natureza é a nossa casa comum, podemos 
fazer a diferença na defesa da nossa biodi-
versidade, das nossas paisagens sem igual, 
da nossa flora ainda distinta, das nossas es-
carpas montanhosas que fazem sonhar e dos 
nossos cumes geometricamente aliciantes”, 
vincou.
Por seu turno, Mswati III vincou a necessidade 
de se prosseguir com os esforços para prote-
ger a paz e estabilidade em Moçambique.
“A paz e a estabilidade são o cartão do nosso 
sucesso”, disse, tendo elogiado os esforços 
do Presidente Nyusi na busca de uma paz 
efectiva em Moçambique. 
Frisou que a paz e estabilidade são alguns 
dos requisitos da SADC para que vários in-
strumentos sejam aplicados. 
Mswati III disse que constitui dever de cada 
país formar gerações capazes de lidar com 
as situações adversas que possam surgir du-
rante a caminhada rumo ao futuro.
Apontou o interesse que Swazilândia tem 
para com a energia produzida na Central 
Eléctrica da Gigawatt, gerada a partir do gás 
natural, instalada na vila de Ressano Garcia, 

a sul da província de Maputo.
“Nós estamos muito interessados em visitar a 
estacão Gigawatt, instalada em Ressano Gar-
cia, pois na região há hospitais que podem ser 
alimentados por aquela produção energética”, 
disse.
Na sua deslocação a Moçambique, Mswati III 
fez-se acompanhar de sua esposa, a Rainha 
Inkhosikati Lamatsebula.

Importação de energia
O ministro moçambicano dos Recursos Min-
erais e Energia, Pedro Couto, ao anunciar o 
facto na vila Fronteiriça de Ressano Garcia, 
a margem da visita que o Rei da Swazilândia, 
Mswati III, efectuou hoje a Central Eléctrica da 
Gigawatt e a Central Térmica de Ressano Gar-
cia, disse que estarem em curso negociações 
envolvendo as empresas fornecedoras.
A Swazilândia, segundo Couto, pretende tam-
bém beneficiar-se do gás moçambicano caso 
há disponibilidade.
“O memorando rubricado quinta-feira foi a for-
malização e consolidação daquilo que já exis-
tia tendo em conta que a Suazilândia já esta a 
consumir energia moçambicana e, a visita do 
Rei a estas centrais de produção de energia 
foi um esforço do Governo para mostrar as 
infra-estruturas envolvidas”, disse Couto.
Segundo explicou o que foi exibido na visita do 
Rei e o potencial de geração de energia e a dis-
ponibilidade para que as infra-estruturas alvo 
do memorando sejam conhecidas e verificadas 
pela contraparte do Reino da Suazilândia.
“O que Moçambique e a Swazilândia precisam 
e cimentar esta cooperação”, sumarizou o 
ministro Couto.
O Rei Mswati III que se encontrava em visi-
ta de estado a Moçambique, desde a última 
quinta-feira, a convite do Chefe do Estado 
moçambicano Filipe Nyusi, na sexta-feira, 
para além de visitar Central Eléctrica da Giga-
watt e a Central Térmica de Ressano Garcia, 
escalou um consultório oftalmológico em Ma-
puto tendo regressado sábado ao seu país.
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MOÇAMBIQUE

Garantida assistência alimentar 
às vítimas da seca

MAPUTO - O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) ga-
rante que já estão asseguradas as condições para providenciar assistên-
cia alimentar a pelo menos 462 mil pessoas, neste mês, de um universo 
de 1,5 milhão vítimas da seca nas regiões sul e centro de Moçambique.

Moçambique enfrenta dificuldades 
por consumir mais do que produz

- O Primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, desafiou na passada quarta-feira o novo 
director-geral do Instituto de Algodão de Moçambique (IAM) Luís Tomo, a adoptar novas medidas 
que estimulem os níveis de produção do algodão, que tem contribuído para a captação de divisas 
para o país.

O porta-voz do INGC, Paulo Tomás, disse que 
para o efeito o Governo e parceiros de cooper-
ação mobilizaram fundos necessários, incluindo 
200 milhões de dólares disponibilizados pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), qua-
tro milhões de dólares pelo Programa Mundial 
de Alimentação (PMA), entre outros recursos 
advindos de agentes económicos e instituições 
públicas.
Tomás, que falava no término de mais uma 
sessão do Conselho Técnico de Gestão de 

Calamidades havida hoje, em Maputo, explicou 
que existem fundos adicionais destinados à as-
sistência alimentar que estão a ser canalizados 
pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), 
cerca de um milhão de dólares, do Japão cerca 
de 123 milhões de meticais (equivalente a 4,5 mil-
hões de dólares). 
Estes e outros cerca de 380 milhões de meticais, 
do fundo do plano de contingência, irão permitir a 
cobertura de cerca de um milhão de pessoas que, 
actualmente, carecem de assistência alimentar.

“Desde a declaração do alerta vermelho, intensifi-
cou-se a busca de soluções para conseguir-se at-
ingir todas as pessoas que estão em insegurança 
alimentar. Em Abril, houve registo de cerca de 3,9 
mil toneladas de alimentos distribuídos a cerca de 
302 mil pessoas. Essa assistência foi feita pelo 
governo e parceiros de cooperação. Este esforço 
todo é no sentido de prover assistência a estas 
pessoas em situação de insegurança alimentar”, 
disse.
Sobre o impacto da seca na actividade agrícola, a 
fonte disse que o INGC está no terreno para fazer 
um levantamento da situação. No entanto, sabe-
se que a seca provocou a morte de pelo menos 
4.500 cabeças de vaca, a maioria das quais nas 
províncias de Gaza e Inhambane.
As províncias mais afectadas pela seca são Ma-
puto, Gaza, Inhambane (Sul) e Sofala, Manica, 
Tete e Zambézia, no Centro.

MAPUTO - O Primeiro-Ministro (PM), Carlos Ago-
stinho do Rosário, considera que as dificuldades 
económicas que Moçambique enfrenta derivam 
do facto de o consumo não ser satisfeito pela 
produção nacional, o mesmo que dizer que o país 
consome mais do que produz.
Falando semana passada em Maputo, em co-
municação a Nação sobre a dívida pública, Do 
Rosário explicou que este facto obriga o país a 
recorrer às importações, donativos e dívidas para 
satisfazer as necessidades de consumo.
A economia moçambicana, segundo o PM, tem 
uma baixa base produtiva por causa deste prob-
lema estrutural e tem estado a importar mais do 
que exporta.
“No período de 2013 a 2015, Moçambique impor-
tou bens e serviços, excluindo os grandes projec-
tos, cerca de quatro vezes mais do que exportou. 
So em 2013 exportou 1,926 milhões de dólares 
norte-americanos, em 2014 exportou 1,477 mil-
hões e importou 6,465 milhões, e em 2015 expor-
tou 1,477 milhões contra 6.660 milhões de impor-
tações”, explicou.
Segundo Do Rosário, porque o nível das expor-
tações está aquém das nossas necessidades 
internas, estas importações estão a ser pagas 

- Segundo Carlos Agostinho do Rosário

particularmente por donativos externos e em-
préstimos. 
“Os desembolsos dos parceiros de cooperação 
internacional para o presente ano estão atrasados 
devido a conjuntura económica nos respectivos 
países e o investimento directo estrangeiro tem 
estado a reduzir devido a combinação de causas 
relativas a conjuntura interna e internacional”, 
disse Do Rosário.
O PM avançou que nos últimos anos o apoio dos 
parceiros de cooperação internacional também 
tem conhecido uma redução, tanto e' que em 
2013 o apoio geral ao Orçamento do Estado foi 
de 457 milhões de dólares norte-americanos. Em 
2014 reduziu para 389 milhões e em 2015 quedou 
para 297 milhões de dólares.
O problema crónico de Moçambique de gastar 
mais do que produz é agravado também pelo fac-
to de os preços dos principais produtos de expor-
tação estarem a registar uma queda acentuada 
no mercado internacional.
A título elucidativo, Do Rosário apontou que em 
2015 a queda do preço do alumínio foi de 28 por 
cento, algodão 12,5 por cento e açúcar 20,9 por 
cento facto, o que reduziu a entrada de divisas 
para cobrir as importações.

A actividade agrícola, que emprega maior parte 
da população e contribui com cerca de um quarto 
do total de bens e serviços produzidos no pais, 
e' afectada pela seca e cheias, facto aliado as 
acções de desestabilização da Renamo.
“A China, segunda maior economia mundial, 
abrandou o seu ritmo de crescimento e con-
sequentemente diminuiu as suas importações 
globais, incluindo produtos dos países africanos”, 
referiu.
O PM finalizou explicando que a queda dos produ-
tos de exportação não afectou somente Moçam-
bique mas também os países ricos em recursos 
naturais como Angola, Zâmbia e Africa do Sul.
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Ciência e tecnologia

Como observar os filhos ajudou Darwin 
a compreender a evolução humana

Guardado actualmente na Biblioteca da Universidade de Cambridge, no 
Reino Unido, o registo parece muito mais um documento de pesquisa do 
que um diário escrito por um pai sobre o comportamento do seu primogénito. 
Algo que é bem expressado por comentários como este:

- Quando William Erasmus Darwin nasceu, em Dezembro de 1839, seu pai, Charles, começou a registar 
observações sobre o bebé meticulosamente num caderno.

“Durante a primeira semana, bocejou e 
alongou com uma pessoa velha – em espe-
cial os membros superiores. Soluçou, espir-
rou, sugou...”
Sabemos muito sobre as teorias do natural-
ista britânico, mas pouco sobre como a sua 
vida privada contribuiu para o seu trabalho. 
Uma vasta colecção de cartas e o caderno, 
porém, revelam um lado intrigante do pai 
da evolução: Darwin como um homem de 
família.

Orangotango
O desenvolvimento dos seus filhos colab-
orou para a sua compreensão da evolução 
humana.
William nasceu um ano depois de o cientista 
ter encontrado pela primeira vez Jenny, o 
primeiro orangotango do Zoológico de Lon-
dres.
“Para Darwin, o orangotango era como uma 
janela para as origens da humanidade”, diz 
John van Wyhe, da Universidade Nacional 
de Singapura, director do projecto Darwin 
Online, uma colecção de todos o trabalho 
publicado pelo cientista.
Naquela época, Darwin já estava formulan-
do ideias sobre a origem dos humanos, mas 
nunca tinha tido contacto com um de nossos 
mais próximos parentes primatas para te-
star suas teorias. Seu encontro com Jenny 
cimentou a ideia de que nós e os macacos 
tínhamos um ancestral em comum.
“Ver as expressões faciais de Jenny e seu 
comportamento social reafirmou suas ideias 
sobre um relacionamento entre humanos e 
primatas”, explica Wyhe.
Darwin percebeu principalmente como o 
comportamento do orangotango era pare-
cido com o de um humano, algo que ele es-
creveu em uma carta para sua irmã Susan.
“O tratador mostrou uma maçã a Jenny, mas 
não a deu para ela. Isso fez com que ela se 

jogasse no chão, chorando e esperneando, 
exactamente como uma criança fazendo pi-
rraça.”
Quando seu filho nasceu, logo depois, ele 
pôde acompanhar de perto como uma crian-
ça se desenvolvia e considerar o relaciona-
mento entre homens e animais.
Muitos pais fazem anotações sobre seus fil-
hos, mas nada assim, explica Alison Pearn, 
do projecto Correspondências de Darwin, 
da Universidade de Cambridge. “Eram 
como notas de pesquisa.”
“O caderno oferece um retrato íntimo de 
Darwin: um bem-humorado e curioso pai 
que cutuca o seu bebé como se fosse um 
macaco”, diz Van Nyhe.
As informações iniciais sobre sua família 
e o orangotango influenciaram os livros A 
Origem do Homem e a Selecção Sexual e 
A Expressão das Emoções nos Homens e 
nos Animais, publicados respectivamente 
em 1871 e 1872.
Nas suas notas, Darwin conta como fez 
experiências com sons que amedrontavam 
seu filho.
Na obra A Expressão das Emoções..., ele 
contou como humanos reagem imediata-
mente ao barulho. Testou suas ideias em 
suas crianças, sacudindo uma caixa na 
frente delas. “Comecei a expor meus filhos 
a ruídos súbitos quando tinham menos de 
duas semanas.”
Darwin também considerou emoções feliz-
es. Notou quando William sorriu pela primei-
ra vez, por exemplo. Mas também compa-
rou o sorriso dele ao dos orangotangos.
Felizmente, sua mulher, Emma, sabia no 
que estava se metendo. Inclusive que po-
deria se transformar em um objecto de suas 
observações científicas, o que acabou ac-
ontecendo antes mesmo de eles se casar-
em.
Mais tarde, as crianças de Darwin deixaram 

de ser objecto de estudo para se tornarem 
ajudantes. A Universidade de Cambridge 
adquiriu recentemente um lote de 112 car-
tas desconhecidas de dois de seus filhos, 
William e Henrietta. Elas ajudam a revelar 
como as crianças se envolveram nas pes-
quisas – mostram, por exemplo, discussões 
sobre ideias e observações.
“Sempre pensamos que ele era um pouco 
isolado”, conta Pearn sobre o filho mais 
velho.
Henrietta teve um papel ainda mais impor-
tante: o de editora. Darwin chegou a pedir 
que a filha fizesse a revisão de A Origem 
do Homem... durante uma viagem de férias 
à Europa.
Mas nem tudo era trabalho na casa o cien-
tista. De origem rica, ele fez suas pesquisas 
como voluntário e nunca foi pago por elas. A 
família também pareceu se divertir, segun-
do Pearn. “Era uma vida familiar invejável. A 
ciência estava em todo o lugar.”
Eles tinham criações de galos, pombos 
e coelhos. Plantas exóticas estavam em 
despensas e janelas – algumas delas car-
nívoras. Darwin experimentava dar aos fil-
hos vários tipos de alimentos.
As conclusões dele permeiam a sociedade 
até hoje. E o número de ideias geniais que 
teve é menos surpreendente se considerar-
mos que ele passava o tempo todo obser-
vando o mundo a seu redor.
Darwin começou a publicar suas ideias há 
150 anos, e suas observações eram estra-
nhamente precisas. Isso apesar da ausên-
cia, à época, de fósseis de antepassados 
humanos.
Tudo o que Darwin tinha era nossos 
parentes mais próximos vivos, os macacos. 
Eles revelaram que as diferenças entre hu-
manos e animais estavam diminuindo.
Assim como escreveu Darwin, diferimos em 
grau, não em espécie, de outros tipos de 
primatas.
Essas observações deram início ao que 
agora se transformou em um campo de 
estudo: primatologistas analisam nossos 
parentes para entender mais sobre a hu-
manidade.
E também temos que agradecer a seus fil-
hos por isso.

«Deseja informação sobre o Governo de Moçambique, onde e como
encontrar serviços públicos? Acede ao portal do Governo da

República de Moçambique através de www.portaldogoverno.gov.mz»
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PESQUISA

Amor de mãe faz cérebro 
do filho se desenvolver mais

A autora que liderou o estudo, a psiquiatra infantil Joan Luby, da Facul-
dade de Medicina da Universidade de Washington, descobriu que uma 
importante área do cérebro cresce duas vezes mais rápido em crianças 
cujas mães demonstravam afecto e apoio emocional, em comparação 
com as que eram mais distantes e frias.

- Que o amor da mãe é importante, ninguém duvida. Mas um estudo americano acaba de ir um passo além ao 
mostrar que esse amor pode ajudar o cérebro de uma criança a se desenvolver mais.

Imagens do cérebro mostraram que esse 
tipo de criação era mais benéfica para cri-
anças com menos de seis anos – e que 
mesmo que uma mãe se torne mais afec-
tuosa quando a filha ou filho é um pouco 
mais velho, não é possível compensar os 
anos em que esse amor foi negligenciado.
Segundo Joan, o estudo sugere isso ocorre 
porque há um período crucial em que o cé-
rebro responde mais activamente ao apoio 
materno, provavelmente por conta da maior 
plasticidade do cérebro quando as crianças 
são mais novas. Ou seja, esse amor ma-
terno é ainda mais importante nos primeiros 
anos de vida.

Teste para mães e filhos
A pesquisa foi feita com 127 crianças, que 
faziam periodicamente exames de res-
sonância magnética no cérebro desde que 
começaram a frequentar a escola até a ado-
lescência.
Para qualificar o tipo de mãe, os pesquisa-
dores a gravavam em uma situação em que 
ela tinha de fazer alguma tarefa stressante 
na presença dos filhos.
Pediam às mães que concluíssem essas 

tarefas e, enquanto isso, davam aos filhos, 
um presente num pacote bem atractivo, que 
os filhos não podiam abrir imediatamente.
Situações similares ocorrem várias vezes 
ao dia em qualquer família, especialmente 
com crianças pequenas, que demandam 
atenção em momentos que, por um motivo 
ou outro, a mãe não pode dar. Seja porque 
está trabalhando em casa ou cuidando de 
outro filho.
Os pesquisadores explicaram que a razão 
por trás desse tipo de teste é que essas 
situações são enfrentadas 
diariamente por muitas mães 
e são verdadeiros desafios às 
habilidades maternas.
As mães que conseguiam 
manter o auto-controlo e 
completar a tarefa, enquanto 
ofereciam algum tipo de apoio 
emocional ao filho, foram 
classificadas como mais afec-
tuosas e mais acolhedoras.
Já as que desprezavam ou 
ignoravam as crianças ou as 
que agiam de maneira puni-
tiva recebiam notas menores 

do quesito apoio emocional.

Pequenas mudanças
As ressonâncias mostraram o impacto des-
sa diferença de comportamento materno 
no hipocampo das crianças – uma área no 
cérebro localizada nos lobos temporais, 
que é responsável por habilidades como a 
memória, o aprendizado e o controle das 
emoções.
"Pequenas mudanças no apoio emocional 
geram grandes diferenças no resultado fi-
nal. A relação entre uma criança e a mãe 
durante o período pré-escolar é vital, e ain-
da mais importante do que quando a criança 
é maior", disse a psiquiatra ao site especial-
izado em ciência Science Daily.
"Acreditamos que isso se deve a uma maior 
plasticidade cerebral quando a criança é 
menor, o que significa que o cérebro é afec-
tado mais fortemente por experiências no 
começo da vida. Isso sugere que é vital que 
crianças recebam apoio emocional e afecto 
nesses primeiros anos."
A pesquisa mostrou ainda que a trajectória 
de crescimento do hipocampo estava asso-
ciada com um desenvolvimento emocional 
mais saudável quando as crianças passa-
vam para a adolescência.
De acordo com Joan, a pesquisa sugere 
que talvez seja possível ajudar as crianças 
a irem melhor na escola, a lidar melhor com 
a vida adulta e a se desenvolverem de ma-
neira saudável ajudando os pais a apren-
derem a oferecer mais apoio e afecto nos 
primeiros anos dos filhos.
"Também sabemos que fornecer esse apoio 
aos pais pode ter um impacto positivo em 
outras características do desenvolvimen-
to infantil, sejam comportamentais ou de 
adaptação. Então, temos uma razão muito 
lógica para encorajar políticas que ajudem 
os pais a oferecer mais apoio emocional aos 
filhos", afirma a psiquiatra.
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Desporto

- Equipa de Lito Vidigal venceu os madeirenses por 3-0, com golos de González e Mateus

História indica Benfica campeão 
na última jornada

A duas jornadas do final da I Liga, Benfica e Sporting fazem contas rumo ao título. As águias têm dois pontos de 
vantagem sobre os leões, desvantagem no confronto directo e só precisam de vencer Marítimo e Nacional para 
acabarem com as aspirações leoninas. Do lado de Alvalade, a esperança reside em ver o Benfica tropeçar contra 
uma equipa madeirense e somar seis pontos contra Vitória de Setúbal e Sporting de Braga, os jogos que faltam.

Arouca vence Nacional e está 
a dois pontos da Liga Europa

- Águias costumam passar os testes contra Marítimo e Nacional. Sporting dá-se bem com sadinos, mas Braga 
será um problema.

Teoricamente, o Vitória de Setúbal é o 
adversário que mais tem a perder, pois 
ainda não assegurou matematicamente 
a manutenção. Nacional e Marítimo já 
não vão chegar aos lugares europeus, 
enquanto o Sp. Braga está no 4.º lugar e 
poderá terminar o campeonato a pensar 
na final da Taça, frente ao FC Porto.
A história recente sugere que o campeona-
to será decidido na última jornada e que a 
festa tenderá a ser... benfiquista. Nas últi-
mas dez épocas, o Benfica tem superado 
com facilidade os testes contra os dois 
principais clubes madeirenses, embora 
haja excepções que fazem sonhar o leão.
Curiosamente, o início do percurso do 
Benfica que pode terminar com a conquis-
ta do tri-campeonato começou com uma 
derrota... contra o Marítimo. Na abertura 
da I Liga 2013-14, e ainda com o golo de 
Kelvin fresco na memória, o Benfica per-
deu por 2-1 nos Barreiros, onde vencia há 
cinco anos consecutivos.

Antes, nos últimos dez anos, só havia mais 
um exemplo de um deslize nos Barreiros, em 
2008, na altura com Chalana no papel de 
técnico do Benfica. Na última visita ao reduto 
do Marítimo, em janeiro de 2015, o Benfica 
goleou por 4-0.
Em relação ao Nacional, defrontar a equipa 
da Choupana na Luz é sinónimo de invencib-
ilidade. O Benfica nunca perdeu contra a eq-
uipa de Manuel Machado em sua casa e leva 
seis vitórias consecutivas nesta condição.
O ano de 2008 foi a excepção, com o Benfica 
a ceder por duas vezes empates a zero. Na 
última época, as águias venceram por 3-1, 
uma vitória que não deixou de ter um sabor 
algo amargo, pois significou o fim da melhor 
sequência da história do Benfica sem sofrer 
golos na Luz na I Liga. Tiago Rodrigues aca-
bou com a série de 195 dias.
Do lado do Sporting, receber o Vitória de 
Setúbal não tem sido problema, mas 2011 
não foi um bom exemplo: os sadinos vencer-
am em Alvalade por 1-0, mas dessa equipa 

do Sporting só sobra Rui Patrício. Nos últi-
mos dez anos, só houve mais um exemplo 
de um deslize do Sporting em recepções 
ao Vitória: em 2007, quando Purovic, já 
perto do final, ditou um empate, 2-2.
No entanto, jogar em Braga já é um prob-
lema maior. Curiosamente, as duas equi-
pas não empatam em Braga desde 1994 
(na altura 1--1, golo de Figo), e entre 2005 
e 2013 intercalaram os triunfos. Numa 
época ganhava o Sp. Braga, na seguinte 
o Sporting. Mas a partir de 2013 tudo 
começou a mudar: no primeiro jogo sob 
a presidência de Bruno de Carvalho, o 
Sporting venceu por 3-2, com um hat trick 
de Wolfswinkel. Nas últimas duas épocas, 
os leões voltaram a vencer em Braga - não 
ganhavam três jogos seguidos em casa 
dos arsenalistas desde a década de 60. 
Bruno de Carvalho tem sido um talismã 
nas visitas à Pedreira. Resta saber se 
chegará para tirar o título ao Benfica na 
recta final da I Liga.

O Arouca ficou este domingo a dois pontos de 
garantir uma inédita presença na Liga Europa, 
ao vencer em casa o Nacional, por 3-0, em 
jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.
O paraguaio Walter González (14 e 63 minu-
tos) e o angolano Mateus (38'), de grande 
penalidade, marcaram os golos do Arouca, 
que tem apenas uma derrota nos últimos 13 
encontros e segue no quinto posto, com 52 
pontos, mais quatro do que o Paços de Fer-
reira e cinco do que o Rio Ave, equipas com 
quem luta por duas vagas nas competições 
europeias.
Com menos um jogador desde os 40 minu-
tos, por expulsão do argelino Belkaroui, Na-
cional somou o terceiro desaire consecutivo 
e é nono classificado, com 37 pontos.
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Dilma confirmou o reajuste de 9% no benefício do Bolsa Família, pago a milhões de famílias de baixa renda no 
país, e também anunciou a correcção de 5% na tabela do imposto de renda a partir do próximo ano. "Estamos 
autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar num aumento médio de 9% para as famílias. Essa 
proposta não nasceu hoje”. 

NO DISCURSO DO 1º DE MAIO

Dilma faz aceno à esquerda e anuncia 
medidas para 'aumentar custo' para Temer

- No meio da crise política e ao avanço do processo de impeachment no Senado, a Presidente Dilma Rousseff 
aproveitou as manifestações dos trabalhadores em comemoração pelo 1º de Maio para fazer novos anúncios 
no seu governo.

Acrescentou afirmando que a proposta “es-
tava prevista em Agosto de 2015 quando 
enviamos o orçamento para o Congresso. 
Essa proposta estava prevista, e diante do 
quadro actual, tomamos medidas que ga-
rantem aumento na receita neste ano e nos 
próximos para viabilizar esse aumento no 
Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer 
o cenário fiscal".
As medidas foram comemoradas pelo público 
que estava no Vale do Anhangabaú, no cen-
tro de São Paulo, acompanhando o discurso 
da presidente. Para cientistas políticos ouvi-
dos pela BBC Brasil, no entanto, os anúncios 
deste domingo foram parte de uma estratégia 
para "aumentar o custo político do impeach-
ment" e dificultar um possível governo do ac-
tual vice Michel Temer no futuro.
"Do ponto de vista político, as medidas 
adoptadas hoje estão em choque com o 
que o governo tem mostrado até hoje. En-
tão o primeiro objectivo a curto prazo desses 
anúncios é aumentar o custo político da mu-
dança de governo para o Temer", afirmou Ra-
fael Cortez, cientista político da Consultoria 
Tendências.
"Ela colocou duas propostas que deverão 
ser medidas provisórias e que possivelmente 
serão vetadas pelo Temer por causa da situ-
ação econômica. É uma tentativa de criar 
dificuldades para o Temer e reconquistar a 
esquerda para, quem sabe, reascender ao 
poder em 2018."
Para o cientista político da PUC-Rio, Ricardo 
Ismael, as medidas anunciadas neste Dia do 
Trabalho são "bombas" que tentam "inviabi-
lizar o governo Temer". "Isso não vai cair na 
conta do governo dela, vai cair no governo 
Temer. Ele terá de enfrentar além da dificul-
dade já existente na economia brasileira, es-
sas 'bombas' que atrasariam o funcionamento 
do governo."
Além do anúncio sobre o Bolsa Família e o 
imposto de renda, Dilma citou em seu discur-
so também a prorrogação do programa Mais 
Médicos por mais três anos, a contratação de 
25 mil moradias no Minha Casa Minha Vida e 
a ampliação da licença paternidade de 5 para 
20 dias.

'Resgate do PT'
Desde que assumiu o segundo mandato, 
Dilma foi alvo de muitas críticas da esquerda 

pelas acções adoptadas que iam de encontro 
ao que ela própria havia prometido na cam-
panha eleitoral. No discurso para as centrais 
sindicais e os trabalhadores neste domingo, 
porém, ela tentou resgatar o protagonismo do 
PT com a esquerda reforçando as "conquistas 
sociais" que vieram no período de governo do 
partido.
"É uma forma de tentar resgatar de fato a 
antiga plataforma do PT. Quando o impeach-
ment ganhou força, a estratégia do partido foi 
mobilizar a esquerda. As medidas anunciadas 
hoje dão um pouco de materialidade para a 
esquerda e tentam reconquistá-la para gar-
antir que o PT não perca seu protagonismo 
com ela nas próximas eleições", analisou Ra-
fael Cortez.
Além do anúncio das medidas, Dilma aprovei-
tou o discurso para criticar o que chama de 
"golpe" contra o seu governo.
"É um golpe contra a democracia, contra as 
conquistas sociais. Querem chegar ao poder 
sem voto, em uma eleição indirecta sob o 
disfarce de impeachment”, afirmou. "Eu vou 
resistir, vou lutar até o fim."
Em meio a gritos de "Fica Querida" e "Fora 

Cunha", Dilma recebeu o apoio de quem es-
tava no centro de São Paulo acompanhando 
a manifestação das centrais sindicais.
Leia também: Por que sentir-se uma 'fraude' 
pode não ser tão ruim assim

'Nada a comemorar'
Para Ricardo Ismael, no entanto, a falha da 
presidente foi não ter tocado no principal 
problema que o país vive actualmente na 
sua visão: o desemprego. Segundo os dados 
mais recentes do IBGE, cerca de 11,1 milhões 
de brasileiros estão desempregados - o que 
equivale a 10,9% da população economica-
mente activa.
"Chegamos ao 1º de maio sem nada para 
comemorar. E entre todas essas medidas 
anunciadas pela Dilma, nenhuma delas diz 
respeito a esse, que é o principal problema 
do Brasil actualmente. O desemprego está 
batendo recordes. Ninguém sabe quando o 
Brasil vai voltar a crescer", disse.
"É uma questão paradoxal. O que aliviaria 
hoje seria um discurso da Dilma sobre a 
questão econômica e do desemprego. E isso 
não aconteceu", concluiu.


