
Onde Mora a Chama da Esperança
REVISTA

Quarta-feira 23

NOVEMBRO 2022

DIRECTOR: GERVÁSIO
DE JESUS

Condenados 13 cidadãos

por perigar a vida selvagem

Empresas instadas a usar o

Mercado de Capitais e a BVM

ECONOMIA Págs. 
16-17

Stewart Skuma
lança obra literária

Reinildo eleito melhor
jogador do mês do Atlético

DESPORTO Pág. 
59 CULTURA Págs. 

66-67 SOCIEDADE
Págs. 
36-37

Edição nº
170

UM TERÇO DE SUBSCRITORES

REVISTAIDOLO

@IDOLO.CO.MZ
PERIODICIDADE:

SEMANAL

SOCIEDADE
Pág. 
31

FALAM AO TELEFONE NO PAÍS



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

2 DESTAQUE

“PME

Salimo Abdula é Doutor
Honoris Causa pela UNISA

o 
título foi-lhe 

atribuído como 

reconhecimen-

to do trabalho 

que tem vindo a 

desenvolver na 

área do empreendedoris-

mo em Moçambique.

Para a distinção pesou 

também o seu envolvi-

mento activo na difusão 

da cultura empreendedo-

ra no país e o apoio às ini-

ciativas de empreendedo-

rismo nos diversos níveis, 

 O empresário moçam-
bicano Salimo Abdula, 
presidente da Confede-
ração Empresarial da Co-
munidade dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa 
(CE-CPLP) e presidente do 
Conselho de Administração 
do Grupo Intelec Holdings, 
foi distinguido na passada 
quarta-feira com o título 
de Doutor Honoris Causa 
pela University of South 
Africa (UNISA) para a área 
do empreendedorismo.

com ênfase para a camada 

juvenil.

O acto de atribuição do 

título foi dirigido pela pro-

fessora Martha Molope e 

pelo professor Felix Sia-

me, no qual, além do em-

presário Salimo Abdula, 

foram distinguidas outras 

quatro personalidades da 

Nigéria, Botswana, Ma-

lawi e África do Sul.

Segundo a nota da UNISA 

distribuída à comunicação 

social, o título foi atribuí-

do por um conselho for-

mado por professores de 

cada área, depois de ana-

lisadas as acções desen-

volvidas por cada um dos 

candidatos nos respecti-

vos países.

Salimo Abdula, que iniciou 

a sua actividade empresa-

rial há pouco mais de 40 

anos, sobre a sua distin-

ção disse que “foi a dife-

rença que se faz no sonho 

do empreendedorismo ju-

venil”  
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“PME

"Objectivos bem traçados”

t
odos os dias, seja na vida pessoal ou na pro- fis-

sional, temos metas a cumprir e objectivos a 

alcançar, independentemente do tamanho dos 

mesmos. Por isso, ter em manga dicas, es- tra-

tégias ou orientações que contribuam para que 

estejamos cada vez mais próximos destas

conquistas, é algo de extrema importância, pois, é dessa 

maneira que conseguiremos superar os desafios e vencer 

as batalhas que surgirem no meio do percurso.

É muito comum existir algo que desejamos muito con- 

quistar, e por desconhecimento da matéria não sabemos 

por onde começar. Sendo assim, para que consigamos con-

quistar o que pretendemos, é necessário que defina- mos 

com precisão o(s) nosso(s) objectivo(s). Independen- te-

mente de o objectivo ser pessoal ou profissional, ter cla-

reza sobre o que se quer atingir, é verdadeiramente im- 

prescindível, pois este será o seu guia orientador ao longo 

de todo este processo. Além disso, é muito importante ter 

convicção sobre o que nós queremos, porque na maioria 

das vezes, queremos muitas coisas.

Portanto, definir de forma clara, precisa e transparente o 

que desejamos, vai contribuir, efectivamente e na prá- tica, 

para que determinemos nossas metas e elaboremos um 

plano de acção e exequível. Ao termos um plano de ac- ção 

em manga, haverá mais possibilidade para monitorar e

acompanhar tudo o que está a ser feito ou que tenha sido 

feito. O plano de acção é algo praticamente indispensá- 

vel para quem é determinado e deseja alcançar o sucesso, 

quer seja na vida pessoal, quer seja na profissional.

Durante o processo de cumprimento de metas e alcan- 

ce de objectivos, é verdadeiramente importante que evi- 

temos “cair em tentação” ou perder o foco de tudo aquilo 

que desejamos alcançar ao final da caminhada. É preciso 

procurar terminar cada tarefa iniciada. Estar vigilante em 

quase tudo o que acontece ao nosso redor, é também bas- 

tante necessário, pois nunca sabemos quando uma nova 

oportunidade, de ficarmos cada vez mais perto de nossas 

conquistas, pode surgir.

Ainda ao longo do processo, é imprescindível que de- 

senvolvamos as habilidades de autoconfiança e autoco- 

nhecimento, para termos a oportunidade de descobrir os 

nossos pontos fortes, com vista a aperfeiçoá-los a cada dia. 

Fazer este tipo de exercício parece ser fácil, mas des- cobrir 

quais são os nossos pontos positivos ajudar-nos-á a pôr em 

prática tudo o que foi definido no plano de acção, isto é, são 

eles que vão contribuir para que conquistemos as metas 

estabelecidas e alcancemos o objectivo deseja- do. “Basta 

queremos, somos capazes de conquistar o que almejamos 

e não é preciso ser querido por ninguém para querer con-

quistar algo” 

Belodêncio Nhabinde
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Curtas notas biográficas
de Arnaldo Salvado

a
rnaldo Salva-

do nasceu a 

27 de Janei-

ro de 1959, 

na cidade de 

Quel imane, 

província da Zambézia. É 

um treinador de futebol 

moçambicano. Actual-

mente desempenha as 

funções de Director Téc-

nico da Federação Mo-

çambicana de Futebol 

(FMF).

Estudou em Nampula 

e Pemba. Chegou a Uni-

versidade. Fez o terceiro 

ano de Engenharia Civil 

na Universidade Eduar-

do Mondlane. Enquanto 

universitário organizou 

campeonatos entre fa-

culdades. Esteve envol-

vido em torneios de bair-

ros e entre escolas nos 

anos 1975 e 1976.

O seu primeiro traba-

lho como técnico de fu-

tebol foi com as equipas 

de futebol de salão (fut-

sal) de sub 15 e sub 17 da 

Académica das quais foi 

campeão da cidade.

A sua estreia com uma 

equipa sénior foi na As-

sociação Desportiva de 

Pemba (Pembinha). Pas-
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sou pela Selecção Na-

cional de Juniores em 

1983 e 1984 como treina-

dor bem como na Selec-

ção Olímpica em 1990.

Em 1990 assumiu o 

cargo de técnico prin-

cipal dos  Canarinhos, 

onde foi tetracampeão 

nacional. Foi no Costa 

do Sol que Salvado teve 

maior destaque como 

treinador, embolsando 

ainda dois títulos  da Taça 

de Moçambique e outras 

duas Supertaças.

Em 1993 integrou-se 

na Selecção “A” como 

treinador adjunto, tendo 

qualificado os “MAMBAS” 

para o CAN de 1996 que 

decorreu na África do 

Sul e ainda como selec-

cionador e treindor, a 

partir de 1997 até 1998, 

qualificou a Selecção 

Nacional para o CAN de 

98, em Burkina Faso.

Foi campeão pelo Fer-

roviário de Maputo em 

1996, 1997, 1998 e 2002, 

tendo qualificado pela 

primeira vez uma equi-

pa moçambicana para a 

fase de Grupos da Liga 

dos Campeõs. Passou 

pelo Clube de Maxaque-

ne onde foi campeão 

em 2003 e 2012, e ven-

ceu duas vezes a Taça de 

Moçambique 
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Por: Roseiro Mário Moreira 

Para além da caixa 12

Vaz com voz do Namuli
que faz o mundo vibrar!

t
er-nos-iam dito que a Vaz era uma voz do Namuli, esse 

mítico monte cuja sempiterna localização continua in-

cólume no estremo norte da cordilheira Chire-Namuli, 

na Alta Zambézia, mesmo com os livros de geografia 

forçadamente forjados por incultos consultores e edu-

cadores faz de conta. Mas é também conhecida como a 

Vaz da voz musical feminina de Alto Molócuè, por lá estar radica-

da e celebrizada como cantora.   

Para desamarrar dúvidas e não ocultar dívidas de conhecimen-

to sobre o dealbar e a fama desta estrela zambeziana, ausculta-

mos biógrafas populares, pessoas que falam bem ou mal umas das 

outras, metendo-se nas vidas alheias, mas que jamais se conside-

ram fofoqueiras! Ouvimos gente que a conhece desde a vida de 

infância comum de pé indefeso, brincando de solista e corista até 

receber o eco da sua própria voz descaindo do Namuli. Mexerica-

mos afavelmente algo da privacidade dessa melhor voz hodierna 

da região do referido monte. Com ela confirmámos a sua origem 

Namuliense. Uma privilegiada Lómwè autóctone, dos berços elei-

tos de Gurúè, antiga Vila Junqueiro, Capital do Chá, onde nasceu 

essa voz de afinação estrelar, conhecida por Ivon Vaz, que da vizi-

nha Vila de Alto Molócuè para Moçambique e para o mundo re-

nasce e floreja timbrada de sucesso há pouco mais de uma década 

com quase meia centena de músicas no mercado e discos em man-

ga para 2023! 

Mas a Zambézia é prenhe de talentos em ciências, arte e cul-

tura! Talentos suculentos em qualquer das suas especialidades. 

Todavia, muitas vezes negligenciados em razão da sua não equi-

distância do teatro operacional de oportunidades e realizações 

nacionais incultamente quase sempre epicentrado na Zona Me-

tropolitana do Grande Maputo e alguns arrabaldes. Não haja dú-

vidas! Exemplos não caberiam neste texto, nem os saberíamos 

hierarquizar sem levar milandos e maus falados por elencagem 

subjectiva ou simplesmente por tacanhez de problematização 

do sucesso de outrem. Rara não é entre moçambicanos em geral, 

zambezianos em particular e lómwès como casos mais notáveis, 

essa prática de diabolização! 

Infelizmente tem amiúde sido assim! Quando o sucesso de ou-

trem se vai robustecendo e cada vez mais difícil vai ficando tapar o 

seu brilho, aparecem sempre obstrutores psicológicos querendo 

trazer à ribalta aspectos de foro íntimo dos artistas em ascensão. 

Tudo meticulosa e maldosamente trazido para confundir a opinião 

pública sobre a genuinidade do talento que dorme em cantoras 

zambezianas como a Ivon Vaz, cuja majestosa presença física por 

vezes confunde pessoas cegando-as ao ponto de pretenderem ve-

dar a sua alma de grandiosa voz feminina moçambicana. Mas não 

a conseguem parar! A mística do eco do seu coro espalhando-se 

pelas encostas, pelos vales e pelos campos verdejantes dos pés 

frondosos do Namuli turbina-a devolvendo-a o alento de luta pela 

honra do seu talento. Em passo calmo e lento mas infatigavelmen-

te firme, evento após evento, o vento da sua vitória retumba pelas 

ondas dos ares atingindo os montes Drakensberg na Zululândia 

e o Kilimanjaro na pátria do Muálimo Nyerere, fazendo um Zulu 

dançar niketxe ou um Suahili rodopiar com mukuntxu, danças tí-

picas das gentes lómwè do seu excelso monte Namuli. 

Como artistas, as pessoas sabem de nossas vidas e pintam-nos 

quadros apimentados exageradamente correspondentes à nossa 

realidade ou grosseiramente maledicentes e desconfortantes de 

fazer desistir de tudo! Até martelados a partir de meias ou abso-

lutas verdades sobre nós. Expõem demais a vida do artista! Mas 

olhando positivamente o percurso desta e de outras cantoras que 

se erguem de minúsculos palcos de vilas do interior tiramos reve-

lações de bravura, persistência e sentido de pureza artística que 

vemos em emblemas da música hoje cantada por zambezianas. 

Por isso trouxemos ao nosso “para além da caixa” um enalteci-

mento à IVON VAZ COM VOZ DO NAMULI QUE FAZ O MUNDO 

VIBRAR! 
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Por: Hugo Firmino

Dubai, a vila de pescadores que virou um 
dos maiores destinos turísticos do mundo 

o
lhando para este pór do sol em Dubai, começo a 

pensar no milagre da planificação futurista.

Dubai foi em tempos uma pequena vila de pesca-

dores que inconformada com a situação, decidiu 

crescer.

Tal como Inhambane, Dubai também tem re-

curso naturais e queria usar esses recursos para alavancar 

o crescimento da antiga vila de pescadores.

A economia foi por algum tempo baseada na extração do 

petróleo, mas com a perspectiva de fim das reservas, viu-se 

no turismo uma saída econômica. A ideia era triplicar o nú-

mero de turistas, de 5 milhões para 15 milhões, no entanto 

a pequena extensão territorial e a aridez da região eram um 

entrave.

Foi ai que veio o milagre da engenharia aliada a uma pla-

nificação futurista.

A construção da primeira ilha que hoje compõe o arqui-

pélago da Palm Jumeirah, que aumentou em 56 Km a costa 

de Dubai que era de apenas de 72 Km.

O extraordinário plano era construir uma cidade na ilha, 

com centros comerciais, restaurantes, hotéis, apartamen-

tos e casas e isso permitiu que Dubai tivesse 128km de cos-

ta, 5 vezes menos do que a Costa de Inhambane.

Ora, conto esta história para reflectirmos um pouco so-

bre o turismo em Inhambane. Temos 700km de costa que 

Deus nos deu de graça, temos as mais linda praia do mundo, 

a mais acolhedora população e a ambição de nos tornarmos 

cada dia mais uma grande referência no turismo.

Precisamos de planos futuristas, planos que não impor-

tam se daqui a 10 anos Daniel Chapo ou Yassin Amuji não 

estiverem aqui, eles serão executados, naturalmente adap-

tando a realidade desse tempo e as necessidades das comu-

nidades.

Precisamos fazer hoje, mas a pensar no amanhã. Num 

amanhã em que o principal motor da nossa economia será o 

turismo e não o gás.

Precisamos de um plano que seja pensado e executado 

por todos, sem excepção, não importando a religião, a cor 

da pele ou a orientação sexual.

Precisamos de um plano futurista, em que o Pescador, o 

productor de batata, de tomate se sintam inclusos.

Precisamos de um plano futurista que nos faça perceber 

que se não resolvermos os nosso próprios problemas, nin-

guém virá resolver por nós 

Como diz o meu amigo Yassin Amuji, a luta é grande, mas 

chegaremos lá. 

Eu sonho num Inhambane que seja a primeira eleição de 

todos os turistas do mundo.

Juntos chegaremos lá. 
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Por: Carlos Sousa

Atenção:

Uso de luzes de médios
em época das chuvas

c
aros Condutores, tudos internacionais indicam-

-nos que condições de pouca iluminação e ou 

reduzida visibilidade,  contribuem para cerca 

de metade das mortes no trânsito.

“Incentivamos todos os condutores a usar as lu-

zes de estrada, ( faróis de médios ligados durante 

o dia ) independentemente das condições, ou a mantê-las 

no modo automático. 

Em condições de reduzida visibilidade, em queda de chu-

va, estradas empoeiradas,  os faróis ligados não são nego-

ciáveis”.

Existem também outras razões pelas quais os faróis são 

importantes em época de chuvas:

Quando se ligam os faróis, também acendem os farolins 

traseiros, melhorando a visibilidade para os motoristas na 

rectaguarda. 

Enquanto que as recentes luzes diurnas encontram-se 

somente instaladas na frente dos veículos !

Faróis com tecnologia mais antiga podem parecer mais 

fracos na chuva porque os feixes de luz são dispersos, mas 

isso não significa que não melhoram a visibilidade, mas são 

essenciais para facilitar todo o trânsito a vê-lo.

Não espere a chuva para ligá-los, ao notar que o tempo 

começa a mudar, acione imediatamente os faróis.

Não use luzes brilhantes em tempo húmido. Eles criam 

um brilho ainda mais forte para si e cegam o tráfego e os 

pedestres.

Em certos casos em que a precipitação é densa, forte e 

reflexiva, os faróis de nevoeiro podem ser melhores do 

que os faróis médios, porque eles têm menos brilho para o 

motorista enquanto asseguram visibilidade aos outros em 

trânsito.

Em chuvas extremamente pesadas, legalmente não deve 

utilizar as luzes de emergência, a menos que esteja em uma 
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emergência.  

Tenha em atenção que outros condutores em trânsito, po-

dem confundir as luzes de emergência como indicador de 

um veículo parado por avaria,  tomam medidas evasivas de 

emergência, mas afinal desnecessárias e potencialmente 

perigosas.

Se o seu veículo tiver faróis automáticos, mantenha esta 

função ligada para que os seus faróis se adaptem à chuva, 

uma facilidade oportuna (evita surpresas desagradáveis 

caso se tenha esquecido por distração).

Como estamos na estação chuvosa, verifique se os fa-

róis  e farolins traseiros estão presentes em estado ope-

racional, pedindo a alguém para ajudá-lo a verificá-las ou 

iluminá-las contra uma parede ou montra em vidro que re-

fletem de volta.

Por outro ponto de vista, tome nota e assuma a atitude 

que deve como profissional, porque cerca de 60% dos aci-

dentes rodoviários, estão relacionados com deficiências na 

visão dos condutores !

Saudações, mantenha e partilhe a prioridade sobre actos 

preventivos,... por antecipação, gasta muito menos, faça por 

bem pela condução, abrace a família, e a organização que o 

protege.

Fazemos por isso,...colocamos o Conhecimento em Pri-

meiro,...ao dispor.

Carlos Sousa

Perito, Formador Mestre e Consultor no domínio Rodo-

viário.

Sede em Maputo, servindo Moçambique e região SADC

+258 85 284 0215 / ou  +258 87 474 9011 
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V isão
de

Yassin Amuji

A luta está dificil, mas continua!
Yassin Amuji 

a 
Província de 

I N H A M B A N E 

tem um pa-

trimónio históri-

co cultural enor-

me, sendo uma 

das províncias mais atrati-

vas para o turismo.

Ela tem 700 km de praia, 

centenas de lagoas, 4 

áreas de conservação, foi 

por onde entrou Vasco da 

Gama pela primeira vez, foi 

onde se aprovou a Primeira 

Constituição da Repúbli-

ca de Moçambique, onde 

aconteceram transações 

com os árabes, onde está a 

Timbila (património da Hu-

manidade), e muito mais… 

teria que escrever um livro 

inteiro sobre ela.

A imagem representa o 

Monumento do Tofinho, 

alusivo à libertação dos es-

cravos, e deve ser de visita 

obrigatória para quem vai a 

Praia do Tofo.

Devemos visitar e não só, 

mas sim reflectirmos para 

uma libertação contínua 

dos vários tipos de escravi-

dão moderna (da mente, da 

falta de ideias, da fraqueza, 

da informação manipulada, 

etc).
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BVM anuncia resultados
da OPS da Tropigalia

e
sse balanço da 

Oferta Pública 

de Subscrições 

da Tropigalia 

(OPS), foi torna-

do  público na 

segunda-feira, 14 de no-

vembro de 2022, em ses-

são especial de Bolsa de 

Valores de Mocambique 

(BVM), um acto exclusivo 

dedicado a tornar público 

esta operação lançada a 17 

de outubro passado.

O simbolismo associado 

ao evento está no facto 

de tratar-se de uma em-

presa totalmente privada, 

sendo a primeira vez que 

  A Oferta Pública de 
Subscrições (OPS) foi lan-
çada a 17 de Outubro de 
2022 e decorreu entre 
os dias 24 de outubro a 
04 de novembro  2022, 
findo o prazo, a relação 
procura/oferta teve uma 
realização de 91.58% de  
uma situação pré OPS 
de 27.706.562 acções 
e um capital social de 
554.131.240 MZN. Nes-
ta vertente, a Tropigalia, 
passa a ostentar cer-
ca   525  680 acções e vê 
o seu capital social subir 
para 610.513 600 MZN.

tal ocorre em Moçambi-

que. Perante centena de 

convidados entre os agora 

accionistas e outras partes 

interessadas, para além da 

cúpula da Tropigália  (eme-

tente) , da BVM e o Banco 

BIG (coordenador) , ficou 

a saber-se que o total de 

investidores na operação, 

chegou aos   1083, dos 

quais no Segmento A, 661 

investidores e, no segmen-

to B, 422, que totalizaram 

1100 ordens, 39,5% para o 

Segmento B e 60,4% para o 

Segmento A.

Estavam em causa 

3.078.507 acções da OPS 

da Tropigalia, tendo sido 

subscritas 2819.203, uma 

realização procura/oferta 

de 91.58%. Essa situação 

traduziu-se em, 2.818.203 

novas acções, no valor de 

334.049.820 MZN, equi-

valente a pouco mais de 

US$ 5 milhões. Portanto a 

tropigalia, financia-se nes-

se montante via BVM  
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SEGUNDO A BVM

Tropigalia superou expectativas na OPS

o 
director de ope-

rações da Bolsa 

de Valores de 

M o ç a m b i q u e 

(BVM), Amorim 

Pery, fez saber 

na segunda-feira, 14 de 

novembro de 2022, na ses-

são especial da bolsa, no 

quadro da Oferta Pública 

de Subscrição (OPS) da 

Tropigalia que como resul-

tado deste feito, a aquela 

empresa de capitais pri-

vados obteve cerca de 2,8 

milhões de novas acções e 

com um encaixe em valores 

monetarios de cerca de 5 

milhões de dólares. 

Segundo Amorim, como 

resultado desta opera-

  O director de opera-

ções da Bolsa de Valores 

de Moçambique (BVM), 

Amorim Pery, fez saber 

na segunda-feira, 14 de 

novembro de 2022, na 

sessão especial da bol-

sa, no quadro da Oferta 

Pública de Subscrição 

(OPS) da Tropigalia que 

como resultado deste 

feito, a aquela empresa 

de capitais privados ob-

teve cerca de 2,8 milhões 

de novas acções e com 

um encaixe em valores 

monetarios de cerca de 

5 milhões de dólares. 

ção, participaram 1083 

investidores, sendo 422 

do segmento B e 661 do 

segmento A. Em termos de 

participação, esta opera-

ção esteve disponível para 

todos os cidadãos moçam-

bicanos, sendo que na zona 

norte houve 72, correspon-

dentes a 7% do total de in-

vestidores; na zona centro 

tivemos 115 investidores, 

representando 10,6% do 

total; e na zona sul a que 

teve maior participação, fo-

ram resgistados  832 inves-

tidores, ou seja, 13,8% do 

total de investidores.

Explicou que desde o lan-

çamento da oferta pública 

de subscrição das acções 

da Tropigália, foram regis-

tadas 2 817 203 novas ac-

ções, das quais mais de 212 

mil são do grupo A, cor-

respondendo a 7,55% do 

total, e 2,6 milhões são do 

grupo B, correspondendo a 

92,45% do total.

“Em termos de capital 

social, registámos 330 mi-

lhões de meticais no total, 

dos quais 21,2 milhões mi-

lhões pertencem ao gru-

po A, correspondendo a 

6,27%, e 312,7 milhões de 

meticais correspondem ao 

segmento B, com 93,63%”, 

disse.

Salientou que  na sua si-

tuação inicial, a Tropigalia 

tinha cerca de 27,7 milhões 

de acções com um capital 

social de 554,1 milhões de 

meticais. Agora, tem 30,5 

milhões de acções, com um 

capital social de 610,5 mi-

lhões de meticais 
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Salim Valá satisfeito com a OPS da Tropigalia
 O Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Salim Crípton Valá, mos-

tra-se satifeito com a decisão da Tropigalia em cotar-se na bolsa e abrir o seu capital para os outros investidores, pois cerca 
de  1 083 investidores passaram a fazer parte da estrutura accionista da empresa e também porque houve um encaixe fi-
nanceiro para a mesma acima de 330 milhões de meticais (cerca de 5,5 milhões de dólares), para desenvolver as suas acti-
vidades para o seu próprio crescimento. O número um da BVM mostrou a sua satisfação durante  a sessão especial da (BVM) 
havida na segunda-feira, 14 de Novembro de 2022, num acto que tinha como objectivo anunciar publicamente a operação

p
ara Salim Valá, a 

diferença face a 

outras operações 

de financiamen-

to do género, 

é o facto de se 

tratar de uma empresa to-

talmente privada, sendo a 

primeira vez que tal ocorre 

em Moçambique, atenden-

do que a Tropigalia é uma 

empresa que tem presença 

quotidiana nas casas dos 

mocambicanos, em particu-

lar nas dispensas, cozinhas, 

geleiras e mesas.

 “A estratégia de comuni-

cação da sociedade é mui-

to forte e foi notório no 

período anterior e na fase 

de subscrição.   O actual 

ambiente macroeconómico 

não foi o mais favorável ao 

lançamento de uma opera-

ção como esta da Tropiga-

lia”, referenciou.

Acrescentou que o mundo 

e o país estão a atravessar 

uma crise económica, de-

corrente dos efeitos nega-

tivos da   pandemia da CO-

VID-19, e que vieram a ser 

agravados com o advento 

do conflito no leste euro-

peu, desde fevereiro do 

presente ano mas, a respei-

to do contexto económico 

marcadamente desfavorá-

vel, foi anunciado recente-

mente pelo Presidente da 

República, Filipe Nyusi, so-

bre o início da primeira ex-

portação do Gás Natural Li-

quefeito (GNL), produzido 

na Bacia do Rovuma, pelo 

Projecto Coral Sul FNLG, 

um sinal de uma nova era 

económica em que o gás 

natural pode ajudar a edi-

ficar uma economia multi-

-sectorial forte e moderna.

O PCA da BVM, salienta  

que esta operação irá  per-

mitir que a instituicao que 

dirige passe ter 12 empre-

sas cotadas, o que poderá 

contribuir de certa forma 

para a promoção do merca-

do de capitais e democra-

tização do capital em Mo-

çambique.

“Este tipo de operações 

através da BVM, que teve 

o seu arranque em 2001, 

já tem uma história de mais 

de duas décadas. Apesar do 

muito que foi feito no pas-

sado, reconhecemos que 

muito mais há por desbra-

var no futuro para construir 

um mercado de capitais 

mais dinâmico, vibrante e 

mais relevante para os em-

presários e investidores”, 

concluiu. 
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Correia emociona-se com os ganhos da Tropigalia

e
ntretanto,  a 

Tropigalia colo-

cou no mercado, 

numa operação 

conduzida pela 

BVM, cerca de 

três milhões de acções, 

equivalentes a 10% da sua 

estrutura accionista, ava-

liadas em 360 milhões de 

meticais.

Refira-se que a capitali-

zação bolsista cresceu de 

120.031 milhões meticais 

para 139.289 milhões de 

meticais (+16,0 %). O rá-

cio da capitalização bol-

sista sobre o PIB passou 

de 17,98 % para 20,39 % 

(+13,4 %). O volume de 

negócio  que era de 8.348 

milhões meticais e agora 

passou para 14.339 mi-

lhões de meticais (+71,8 

%) e o índice de liquidez do 

mercado bolsista passou 

de 6,95 % para 10,29 % 

(+48,05 %).

O número de títulos co-

tados na BVM passou de 

55 para 62 (+12,7 %), em-

bora o número de acções 

cotadas tivesse reduzido 

de 12 para 11. O volume 

de financiamento à eco-

nomia passou de 206.436 

milhões de meticais para 

255.245 milhões meticais 

(+23,6 %) este ano, com o 

número de títulos regista-

dos na Central de Valores 

Mobiliários a aumentar 

de 203 para 235 títulos 

(+15,8 %), enquanto que o 

número de titulares subiu 

de 23.543 para 24.114 ti-

tulares (+2,4 %) 

  O director executivo da Tro-

pigália, Adolfo Correia não es-

condeu a sua emoção diante 

dos ganhos que a empresa que 

dirige alcançou nesta Oferta 

Pública de Subscrição. Peran-

te um público composto na 

sua maioria por empresários e 

homens de negócios, Correia, 

deu créditos aos seus colabo-

radores pelos resultados pose-

tivos alcançados. Os mesmos 

créditos foram estensivos para 

a Bolsa de Valores de Moçam-

bique (BVM), ao Banco Big e 

aos demais intervenientes. 



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022
16 ECONOMIA

Índices de Bolsa e

Empresas do agro-negócio instadas
a usar Mercado de Capitais e a BVM

i
ntervindo no Painel 

sobre “Finanças Com-

binadas Acelerando 

a Transformação dos 

Sistemas Alimenta-

res”, realizado no dia 

23 de Novembro de 2022, 

em Maputo, Salim Valá de-

fendeu que as empresas do 

agro-negócio e do sector 

agro-alimentar e nutrição 

podem aproveitar a jane-

la de oportunidade que é 

o mercado de capitais e a 

BVM como mecanismo de 

financiamento alternativo 

para viabilizar os seus pro-

jectos de negócio.

Num país onde mais de 

70 % da população dedica-

-se à agricultura e a outras 

actividades a ela correla-

cionada, em toda a sua ca-

deia de valor, e contribuin-

do com cerca de 23 % para 

o PIB nacional, não estamos 

conformados com o facto 

de nenhuma empresa do 

sector agrário estar cotada 

na BVM, nem a usar outros 

instrumentos disponíveis 

na bolsa como as obriga-

ções corporativas e o papel 

comercial.

Durante a sua interven-

ção, o responsável da BVM 

- Convite feito pelo PCA da BVM, Salim Cripton Valá,  durante a 4ª Conferência Anual
da Rede de Empresas para a Expansão da Nutrição (SBNMOZ), promovido pela Gain

referiu que as PME´s do 

sector agro-alimentar são 

um desafio para o financia-

mento, pois os montantes 

demandados por elas são 

baixos, não possuem ga-

rantias reais, não tem um 

histórico significativo de fi-

nanciamento, não possuem 

contabilidade organizada 

e as perspectivas de cres-

cimento são incertas, com-

portando elevado risco e o 

potencial de retorno é rela-

tivamente reduzido. 

Por outro lado, a baixa 

produtividade, principal-

mente devido a reduzida 

intensidade de insumos e 

fraca adopção de tecnolo-

gias modernas, as margens 

de lucro exíguas, a elevada 

exposição aos eventos cli-

máticos extremos, a fraca 

infraestrutura física e ins-

titucional de suporte e a 

deficiente ligação de mer-

cados, tornam o negócio 

menos apetecível para os 

empreendedores e investi-

dores.

O financiamento tem 

sido apontado como um 

dos principais constran-

gimentos para o cresci-

mento e sustentabilidade 

do sector agro-alimentar, 

quer devido as elevadas 

taxas de juros aplicadas 

quer em virtude da falta 

de mecanismos financeiros 

inovadores e adequados 

especificamente para o fi-

nanciamento ao agro-ne-

gócio de pequena e média 

dimensão.

A BVM tem disponíveis 

mecanismos alternativos 

de financiamento para as 

empresas moçambicanas, 

incluindo do sector agrá-

rio, por via do capital da 

própria empresa que é 

uma fonte potencial de fi-

nanciamento, permitindo 

dispersar o risco do negó-

cio e beneficiar de taxas de 

juros mais baixas, além de 

que usando a plataforma 

da bolsa é possível ampliar 

a visibilidade da empresa e 

do negócio.

O PCA da BVM referiu-
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-se ao trabalho que tem 

sido feito para permitir que 

o mercado de capitais e a 

Bolsa de Valores seja mais 

conhecida e usada, desmis-

tificando a “visão de Bolsa 

só para as elites”, conscien-

cializar as empresas para 

adoptarem o figurino jurí-

dico de Sociedade Anónima 

pois isso favorece a trans-

parência e boa governação 

corporativa, mobilizar par-

cerias com a CTA, IPEME, 

ACIS, entre outras institui-

ções, que permitam melho-

rar a saúde económico-fi-

nanceira das empresas. 

Mostra-se pertinente 

disseminar ao sector em-

presarial, em particular as 

PME´s, que existe uma mul-

tiplicidade de mecanismos 

de financiamento como, 

por exemplo, os bancos co-

merciais e de investimento, 

microfinanças, “leasing”, 

“factoring”, “business an-

gels”, “crowdfunding”, fun-

dos de capital de risco, ga-

rantias mutuárias, fundos 

de fomento públicos, linhas 

de crédito especiais para as 

PME´s, mercado de capitais 

e Bolsa de Valores, seguro 

contra riscos, entre outros. 

O importante é que o em-

presário saiba, para cada 

necessidade de financia-

mento, que tipo de meca-

nismo é o mais apropriado 

e que garanta a sustentabi-

lidade do negócio.

Desde 2017 foram cota-

das na BVM nove (9) empre-

sas, das áreas de serviços e 

investimento, indústria ali-

mentar, publicidade, ener-

gia, infraestruturas, seguro 

e tecnologias. Brevemente 

teremos cotada em bolsa 

a Tropigalia, uma empresa 

de comércio e produtos de 

consumo, com presença 

em todas as províncias do 

país, e que obteve na BVM, 

recentemente, um financia-

mento de 344 milhões de 

meticais (cerca de 5,5 mi-

lhões de USD) para os seus 

projectos de investimento 

e expansão.

Actualmente temos uma 

capitalização bolsista de 

151.100,45 milhões de 

meticais (cerca de 2.367 

milhões de USD), o que 

corresponde a 22,12 % do 

PIB. Projectamos ter, até 

Dezembro de 2026, 30 em-

presas cotadas em bolsa, e 

uma capitalização bolsista 

de cerca de 35% do PIB do 

país, ou seja, uma capita-

lização bolsista similar à 

média da África Sub-Saha-

riana.

Salim Valá referiu, a fina-

lizar, que “estamos a traba-

lhar para que, no futuro, te-

nhamos empresas ligadas 

ao agro-negócio, turismo, 

complexo mineral-energé-

tico, infraestruturas, sector 

financeiro, projectos de ex-

ploração de recursos natu-

rais, cotadas no mercado 

bolsista moçambicano” 
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Jovens empreendedores têm potencial
para usar produtos do mercado de capitais

i
ntervindo ontem (17 

de Novembro), em Ma-

puto, no Painel subor-

dinado ao tema “Aces-

so ao Financiamento 

para Jovens Empreen-

dedores”, Salim Valá referiu 

que a BVM criou o Segundo 

Mercado, em 2009, e o Ter-

ceiro Mercado, em 2019, 

para permitir que as PME´s 

e as “start ups” possam ter 

acesso ao financiamento 

através do mercado de ca-

pitais e da Bolsa de Valores.

Antes da criação desses 

dois mercado de bolsa, a 

BVM funcionava apenas 

com o Mercado de Cota-

ções Oficiais (MCO), criado 

em 1999, e vocacionado 

para as grandes empresas 

e o Estado. O PCA da BVM 

enfatizou que as empresas 

que estão cotadas em bolsa 

podem obter financiamen-

to a custos relativamente 

mais baixo, ampliam a sua 

visibilidade, melhoram a 

governação e gestão em-

presarial, atraem mais fa-

cilmente investidores e 

parceiros, bem como propi-

ciam a internacionalização 

das empresas. 

O dirigente da BVM desa-

fiou os empreendedores jo-

vens a usarem os produtos 

e instrumentos financeiros 

disponíveis, entre eles as 

acções, as obrigações e o 

papel comercial. Nos últi-

mos anos foram introduzi-

dos vários serviços, alguns 

deles de base tecnológica, 

como os índices de bol-

sa, o portal do investidor, 

o “dashboard” da BVM, o 

aplicativo móvel e as pre-

miações BVM.

As operações como a 

da CDM, a primeira em-

presa cotada em bolsa em 

2001, a Oferta Pública de 

Venda (OPV) da HCB e a 

Oferta Pública de Subscri-

ção (OPS) da CDM, ambas 

ocorridas em 2019 e, mais 

recentemente a OPS da 

Tropigalia, vieram fazer su-

bir a capitalização bolsista 

em % do PIB para 20,39% 

(17,1 % em 2020), elevar 

o volume de negócios para 

14.339 milhões de MT 

(5.572 milhões de MT em 

2020), aumentar a liquidez 

de mercado para 10 % (4,9 

% em 2020), incrementar o 

número de títulos regista-

dos na Central de Valores 

Mobiliários (CVM) para 

235 (184 em 2020) e de 

elevação do número de ti-

- Defende Salim Cripton Valá, PCA da BVM,
durante a 9ª Conferência Nacional de Empreendedorismo 

tulares registados na CVM 

para 24.114 (23.301 em 

2020).

Salim Valá - que disse 

que com a OPS da Tropi-

galia, a BVM passará a ter 

12 empresas listadas - ins-

tou os empreendedores 

jovens a usar o mercado 

de capitais pelas múltiplas 

vantagens, destacando-se 

o facto de permitir que o 

capital da própria empresa 

é uma fonte de potencial 

financiamento, permite 

dispersar o risco por vários 

investidores, remunera os 

investidores com uma taxa 

mais alta e estimulando a 

poupança, bem como pro-

picia o direccionamento 

da poupança para o inves-

timento produtivo na eco-

nomia.

A finalizar, o PCA da 

BVM convidou os jovens 

empreendedores e em-

presários moçambicanos 

a apostar no financiamen-

to alternativo via Bolsa de 

Valores, movimentando-se 

para a BVM para capitali-

zar-se e fazer investimen-

tos rentáveis, mas igual-

mente fortalecer a gestão 

da empresa, ampliar os 

seus negócios, trazer ao 

mercado novos produtos e 

serviços e explorar as múl-

tiplas oportunidades ainda 

latentes na economia mo-

çambicana. 
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Coca-Cola e Standard Bank 
promovem empreendedorismo

 A Coca-Cola SABCO 
Moçambique e o Stan-
dard Bank rubricaram 
ha dias, um memoran-
do de entendimento que 
visa a colaboração das 
duas instituições para 
promover o empreende-
dorismo, com especial 
enfoque nas mulheres e 
jovens. O acordo nasce da 
visão das duas entidades 
de, através dos seus pila-
res de sustentabilidade, 
criar oportunidades de 
crescimento inclusivo 
para as comunidades.

e
stas oportunida-

des serão mate-

rializadas através 

dos vários progra-

mas de promoção 

do empreendedo-

rismo, com destaque para o 

iCreate, desenvolvidos pela 

Incubadora de Negócios do 

Standard Bank.

Com o programa iCreate, 

as duas entidades almejam 

alcançar o rácio de compar-

ticipação de mulheres nas 

empresas, estabelecendo 

uma equidade de género. 

Num programa de acelera-

ção de 12 semanas, as bene-

ficiárias do projecto serão 

expostas a uma formação 

prática que contemplará 

sessões de mentoria, acon-

selhamento, workshops, e 

demonstrações sobre ne-

gócio.

Para além de colabora-

rem no iCreate, programa 

que conta também com o 

contributo da Cooperação 

Alemã  e seus parceiros da 

E4D, o banco e a empresa 

de refrigerantes compro-

metem-se a criar outras ini-

ciativas com vista ao empo-

deramento da mulher.

“C o m p r o m e t e m o - n o s 

em executar as actividades 

deste programa com zelo e 

em criar outras oportuni-

dades para inspirar jovens 

mulheres a projectar e li-

derar seus negócios, dotan-

do-as de conhecimentos 

e facilitando-as o acesso a 

novos mercados, através 

do contacto com diversos 

palestrantes e parceiros do 

programa,” disse João Gui-

rengane, director da Banca 

de Negócios e Clientes Co-

merciais do Standard Bank.

Por seu turno, a Coca-

-Cola SABCO Moçambi-

que compromete-se a en-

corajar o empoderamento 

através de partilha de co-

nhecimento, experiência, 

desenvolvimento da cadeia 

de fornecimento local e 

oportunidades de mercado.

De acordo com Duncan 

Wyness, director-geral da 

Coca-Cola Sabco Moçam-

bique, a sua empresa irá 

alocar os seus profissionais 

como oradores do progra-

ma e assim partilhar a ex-

periência de boas práticas 

empresariais: “Através dos 

Masterclass vamos parti-

lhar a nossa visão sobre o 

mundo de negócios e, so-

bretudo, proporcionar aos 

formandos ferramentas 

para que terminado o pro-

grama, saibam captar opor-

tunidades”, disse. 

Duncan frisou  que a Co-

ca-Cola Moçambique está 

empenhada na inclusão 

económica, como parte da 

sua responsabilidade social 

desde 2012. Acrescentou 

que em 2019 foi implemen-

tado o projecto de recolha 

e reciclagem de garrafas 

PET onde para além de ga-

rantir a limpeza do ambien-

te, foram impactadas cerca 

de 6.583 mulheres e jovens 

colectores de garrafas plás-

ticas, através da emprega-

bilidade e formação.
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- afirma o Presidente da Republica, Filipe Nyusi
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Exploração do gás não é única 
solução para desenvolver o país

 O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou recentemente o início da primeira exportação de Gás Na-
tural Liquefeito (GNL), produzido na Bacia do Rovuma pelo Projecto Coral Sul FLNG , liderada pela petrolífe-
ra italiana Eni, que deverá produzir , anualmente, 3,4 milhões de toneladas, porem, o chefe de Estado aler-
ta para que nao se tome a exploração do gás como a única e maior solução para o projecto de desenvolver o país.

e
m comunicação à 

Nação havida a 13 

de novembro de 

2022, em Maputo, 

o Presidente da 

República, Filipe 

Nyusi, confirmou a realiza-

ção do primeiro carrega-

mento de GNL no âmbito 

do contrato de compra e 

venda de longo prazo, com 

a BP, que cobre os volumes 

totais de GNL produzidos 

em Moçambique.

“Hoje, Moçambique en-

tra para os anais da histó-

ria mundial como um dos 

países exportadores de gás 

natural liquefeito, que além 

de representar uma fonte 

alternativa de fornecimen-

to, contribui em larga me-

dida para a segurança ener-

gética nos países de maior 

consumo”, disse.

A propósito do início das 

exportações de GNL, Nyusi 

definiu o momento, a reali-

zação do empreendimento 

internacional, como reflexo 

do reconhecimento da exis-

tência em Moçambique de 

um ambiente de mercado, 

estável, transparente e pre-

visível, para a realização de 

investimentos multibilioná-

rios, onde sobressalta a alta 

tecnologia com o intuito de 

monetizar recursos numa 

fase de transição energéti-

ca.

“Apelamos, contudo, aos 

moçambicanos a não tomar 

a exploração de gás como a 

única e maior solução para 

o nosso projecto de desen-

volver Moçambique. De-

vem manter e aumentar in-

tensivamente a produção e 

a produtividade nas nossas 

actividades tradicionais, 

como a agricultura, pesca, 

turismo, projectos de gera-

ção de energia, dentre ou-

tras”, alertou,

O projecto Coral Sul con-

siste na construção de uma 

unidade flutuante para a 

liquefação de gás natural 

(FLNG), tratando-se do pri-

meiro projeto de desenvol-

vimento relacionado com 

as descobertas realizadas 

na Área 4 na bacia do Rovu-

ma, em Moçambique.

O mesmo prevê a con-

cepção de uma unidade 

flutuante de liquefação de 

gás natural, a ser instalada 

no mar, com capacidade 

para produzir 3.37 MTPA 

(milhões de toneladas por 

ano), usando os recursos 

provenientes do reserva-

tório isolado Coral Sul com 

potencial de recurso de 

cerca de 15.7 TCF’s e a exe-

cução de 6 furos de produ-

ção de gás.

O investimento é de 7 mil 

milhões de dólares preven-

do-se a geração de lucros 

directos na ordem de 39.1 

mil milhões, dos quais cerca 

de 19.3 mil milhões rever-

terão para o Estado ao lon-

go dos próximos 25 anos, 

resultantes de Impostos 

(IPP e IRPC), bónus, taxas 

e da partilha do petróleo-

-lucro.

A Decisão Final de Inves-

timento foi anunciada a 01 

de Junho de 2017. As con-

cessionárias da Área 4 da 

Bacia do Rovuma incluem 

a  Mozambique Rovuma 

Venture (MRV) S.p.A. que é 

uma  Joint Venture  co-pro-

priedade da Eni, ExxonMo-

bil e CNODC, com de 70% 

de interesse participativo, 

a  Empresa Nacional de Hi-

drocarbonetos E.P. (ENH), 

com 10% de interesse par-

ticipativo, a  Galp Energia 

Rovuma B.V. com 10% de 

interesse participativo e 

a  KOGAS Moçambique 

Ltd., com 10% de interesse 

participativo 
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- Presidente da República lançou campanha 2022/2023

Produção agrária em ritmo acelerado

 Moçambique está a registar sinais animadores de retoma à produção agrícola. Na campanha 2021/2022 
houve uma produção de 18.3 milhões de toneladas de diversas culturas, representando um incremen-
to na ordem de 8.3 por cento em relação à época passada. Esta informação foi tornada pública pelo Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi, no acto de lançamento da campanha agrária 2022-2023 e do Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento Agrário-2030. O acto teve lugar no Posto Administrativo de Diaca, 
distrito de Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, onde Filipe Nyusi fez a entrega de pacotes de insu-
mos agrícolas a 200 produtores, em representação de 25 mil famílias beneficiárias com réplica em todo o país.

N
yusi disse ter 

sido graças 

aos resultados 

da campanha 

2021-2022 que 

M o ç a m b i q u e 

saiu da lista das Nações 

com alto risco de fome no 

mundo. Acrescentou que a 

agricultura é um dos secto-

res da economia que mais 

cresce, mesmo em situa-

ções adversas.

“Este crescimento não é 

apenas resultado do inves-

timento público e da dedi-

cação do Governo na agri-

cultura e desenvolvimento 

rural, mas também da de-

dicação da população para 

colocar Moçambique rumo 

à Fome Zero”.

 Os resultados da cam-

panha agrícola 2021-2022 

foram, por outro lado, im-

pulsionados por diversos 

factores, nomeadamente 
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Índices de Bolsa e

condições meteorológicas 

favoráveis, por conta do fe-

nómeno “La Niña”; política 

de intensificação e aumen-

to de áreas de produção 

geradas no âmbito do Pro-

grama Sustenta; aumento 

do número de produtores; 

incremento do investi-

mento privado na agricul-

tura comercial e aumento 

de número de produtores 

com assistência pública.

Na ocasião, Nyusi anun-

ciou a existência de con-

tactos com as Forças de 

Defesa e Segurança e a 

TotalEnergies, multinacio-

nal envolvida nos projectos 

de gás, para a compra dos 

excedentes dos campone-

ses do sector familiar na 

próxima campanha agrária. 

Explicou que a ideia visa 

mitigar o crónico problema 

da falta de mercado para 

os excedentes dos campo-

neses.

Com efeito, o Governo 

vai disponibilizar em Dia-

ca, a título experimental, 

uma área de 213 hectares 

para a produção em bloco 

dos deslocados internos 

regressados, medida que 

visa facilitar o trabalho 

de assistência técnica, em 

novas tecnologias de pro-

dução, por parte dos ex-

tensionistas. A escolha de 

Diaca para acolher parte 

das cerimónias centrais do 

lançamento da campanha 

agrícola, simboliza o retor-

no da normalidade nesta 

região, afectada pelos ata-

ques terroristas nos últi-

mos dois anos. “Foi graças 

aos nossos jovens das For-

ças de Defesa e Segurança 

e da tropa amiga de Ruan-

da que hoje realizamos 

este feito”, disse.   

O Presidente da Repú-

blica deixou saber que por 

conta das intervenções do 

SUSTENTA, o número de 

famílias com necessidade 

de receber assistência ali-

mentar reduziu em Cabo 

Delgado de 900 mil para 

cerca de 300 mil em um 

ano. Avançou que o balan-

ço da campanha agrária 

que agora finda aponta 

para um crescimento do 

PIB agrícola nacional em 

7.3%.  Num outro momen-

to, o dirigente procedeu 

ao Lançamento do Plano 

Estratégico de Desenvol-

vimento do Sector Agrário 

– PEDSA 2030, com o Mi-

nistro da Agricultura e De-

senvolvimento Rural, Cel-

so Correia, a reafirmar que 

as Sementes de Esperança 

estão lançadas e a elimina-

ção da fome é um objectivo 

a ser alcançado 
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GAPI  e CCM pretendem firmar parceria

O 
instrumento mú-

tuo vai facilitar  a 

canalização e 

gestão de fundos 

disponibilizados 

por investidores 

estrangeiros e instituições 

financeiras internacionais 

destinados a financiar a ac-

tividade privada no âmbito 

do programa de industria-

lização lançado pelo gover-

no de Moçambique. A ideia 

 A GAPI, Sociedade de 
Investimentos e a Câ-
mara de Comércio de 
Moçambique (CCM), de-
verão em breve firmar 
uma parceria com o ob-
jectivo de desenvolver e 
implementar mecanis-
mos de Financiamento 
Estruturado adequado 
às necessidades das MP-
ME´s, membros da CCM e 
o empresariado nacional.  

essencial é encontrar me-

canismos de financiamento 

cujas condições de acesso e 

reembolso se adequem ao 

objectivo de industrializar 

o país. "Nesta parceria com 

a GAPI encontramos um 

mecanismo para a canali-

zação do apoio financeiro 

estrangeiro, para inves-

timento no país   e desen-

volvimento da economia”, 

disse Álvaro Massingue, 

Presidente da CCM.

  Desta parceria, com gan-

hos mútuos, a GAPI e a 

CCM perspectivam ainda, 

aproximar as delegações 

provinciais da CCM aos 

seus serviços como for-

ma de melhor puder dar o 

apoio necessário ao em-

presariado que actua nas 

zonas rurais. Para efectivar 

esta parceria, a GAPI e a 

CCM vão assinar proxima-

mente, um Memorando de 

Entendimento que vai defi-

nir o papel de ambas insti-

tuições. 
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APÓS A INDEPENDÊNCIA DOS PALOP

Índices de Bolsa e

 A cidade de Bissau 
acolheu de 02 a 04 de 
Novembro de 2022 o 
Fórum sobre Justiça Eco-
nómica Após a Indepen-
dência dos PALOP´s (So-
luções socioeconómicas, 
caso da Guiné-Bissau). 
O evento teve lugar no 
Centro Cultural Fran-
co-Bissau-Guineense e 
constitui uma iniciativa 
do Presidente da Casa 
de Moçambique em Por-
tugal, Dr. Enoque João, 
e que foi amavelmente 
patrocinada pelo Engº. 
Nuno Gomes Nabian, 
Primeiro-Ministro da Re-
pública da Guiné-Bissau.

Bissau acolheu e aplaudiu
Fórum sobre Justiça Económica

o 
Fórum contou 

igualmente com a 

estrita colabora-

ção do Presiden-

te da Câmara do 

Comércio, Indús-

tria, Agricultura e Serviços, 

Eng. Mama Samba Embaló, 

e com um acompanhamen-

to afectivo do Ministro da 

Economia, do Plano e da In-

tegração Regional, Dr. José 

Carlos Casimiro Varela.

Estiveram presentes em-

presários, autarcas e res-

ponsáveis de escolas de 

formações profissionais de 

Moçambique, Portugal, Bra-

sil, Espanha e da Guiné-Bis-

sau, país anfitrião.

A cerimónia de abertura 

foi presidida por José Car-

los Casimiro Varela, Minis-

tro da Economia, do Plano e 

da Integração Regional, em 

representação do Primei-

ro-ministro, através de um 

“Discurso - palestra versan-

do sobre o tema: “desafio de 

crescimento económicos da 

Guiné – Bissau face a garan-

tia do bem-estar, equilíbrios 

e justiça económica ".

O debate girou em torno 

de dois grandes temas, 

estruturados da seguinte 

forma:

Painel 1: "Desafio de cres-

cimento económico da Gui-

né – Bissau face a garantia 

de bem-estar, equilíbrios e 

justiça económica.

•  Crescimento económi-

co nas comunidades de PA-

LOPs.

•  Os desafios económicos 

para o crescimento da eco-

nomia e desenvolvimento da 

Guiné – Bissau.

•  Parcerias estratégicas 

para a garantia de bem-estar 

da população dos PALOPs.

•  Apresentações dos Pro-

jectos como resposta de So-

luções estratégicas de cur-

to, médio e longo prazos no 

sector da saúde e turismo na 

Guiné-Bissau.

Painel 2: "Quadro jurídico 

e institucional para a pro-

moção de investimentos es-

trangeiros na Guiné-Bissau"

•  Financiamento susten-

tável: o que é e como aces-

sar?

•  Importância da banca na 

- A iniciativa é da Casa de Moçambique em Portugal
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promoção de investimento 

no sector privado

•  Visão do Sector Privado 

sobre o investimento priva-

do na Guiné-Bissau

•  Ciência e tecnologias, 

emprego e formação profis-

sional.

•  Justiça económica na 

perspectiva de género e de-

senvolvimento.

Após a partilha de visões 

pelos diferentes temas, os 

participantes concluíram o 

seguinte:

a)      Congratular que pelo 

impacto do Fórum Económi-

co na Guiné-Bissau, realiza-

do na base de uma visão de 

conexão e partilha de res-

ponsabilidades, na medida 

em que trouxe importantes 

reflexões que facilitam o 

conhecimento dos desafios 

económicos do país e a iden-

tificação das possíveis solu-

ções, no contexto da CPLP e 

dos PALOPs, em particular;

b)      É preciso a Guiné-Bis-

sau fazer uma aposta séria 

na promoção dos dois vecto-

res fundamentais para o de-

senvolvimento de qualquer 

país, a educação e saúde;

c)      É imprescindível para 

a Guiné-Bissau reconstruir a 

to local efectivo, participati-

vo e harmonioso bem como, 

fomentar a geminação entre 

as cidades dos PALOPs.

5.      A reforma do quadro 

jurídico de forma a atrair e 

facilitar o investimento pri-

vado, quer de capital inter-

no, quer do estrangeiro.

6.      A criação do Instituto 

de Pequenas e Médias Em-

presas, PMEs, com a finalida-

de de orientar e coordenar 

a captação dos recursos e a 

capacitação dos empreende-

dores e operadores econó-

micos.

7.      Elaboração de um ro-

teiro para a implementação 

dos resultados, permitindo 

uma visão orientada de ac-

tuação curto e médio prazo.

Os participantes ex-

pressam sua gratidão pelo 

brilhante trabalho organi-

zacional pela Coordena-

ção Nacional do Fórum, na 

pessoa do Dr. Fransual Dias 

e aos seus colaboradores 

directos, Dr. Tibna Sambé 

Nauna e Senhor Vladmir Tid-

jane Sanó, bem como a todos 

os demais, que empenhada-

mente deram corpo para a 

realização do fórum 

sua Administração Pública 

e promover a qualificação 

dos seus recursos humanos, 

como ferramentas necessá-

rias para melhorar o alcance 

e adequação das políticas 

públicas ao serviço dos cida-

dãos;

d)      Necessidade de con-

tinuidade equipa da coor-

denação do fórum para o 

processo de estrito moni-

toramento e materialização 

dos compromissos assumi-

dos durante o fórum;

Igualmente os participan-

tes recomendaram:

1.      A institucionalização 

de fórum interno, como for-

ma de assunção nacional das 

recomendações saídas deste 

fórum com vista ao aumento 

da melhoria da “performan-

ce” da Guiné-Bissau, no que 

respeita aos desafios de 

crescimento económico, e a 

consequente justiça econó-

mica, como condição para 

criação de equilíbrios, da paz 

social e da estabilidade;

2.      É imperativo e urgen-

te que o governo apoie e pa-

trocine a funcionalidade do 

fórum económico;

3.      Que é urgente a for-

mação e capacitação da clas-

se empresarial guineense 

em matéria de gestão em-

presarial e em especial so-

bre a contabilidade, de for-

ma a reduzir a informalidade 

e permitir a captação dos 

recursos financeiros junto 

dos parceiros e instituições 

financeiras.

4.      A realização das elei-

ções autárquicas de forma a 

promover o desenvolvimen-
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 O Embaixador dos Es-
tados Unidos da Amé-
rica em Moçambique, 
Peter Hendrick Vroo-
man, efectuou uma vi-
sita de cortesia à CTA, 
onde manteve um en-
contro que serviu para 
apresentação do novo 
diplomata americano e 
da posição do sector pri-
vado em relação ao PAE. 

Embaixador dos EUA
reúne-se com a CTA 

a 
CTA começou 

por apresentar 

a sua estrutu-

ra de Diálogo 

Público-priva-

do até ao nível 

distrital, os desempenhos 

empresariais recentes e os 

resultados das várias aus-

cultações às empresas so-

bre as medidas anunciadas 

pelo Governo no âmbito do 

PAE. As partes discutiram 

os mecanismos para flexi-

bilização da implementa-

ção das médias de estímulo 

à economia. 

A CTA enfatizou os 

apoios que o Governo dos 

EUA tem vindo a dar ao 

sector privado moçambica-

no desde a criação da CTA, 

através da sua agência de 

desenvolvimento interna-

cional USAID. O Embaixa-

dor dos EUA referiu-se ao 

apoio que tem vindo a dar 

ao Governo de Moçambi-

que para uma efectiva im-

plementação das médias 

de estímulo à economia. 

As partes acordaram a 

realização de uma Missão 

Empresarial para EUA e 

de fórum de negócios e in-

vestimentos Moçambique 

- EUA.

Refira-se que os EUA 

investem mais de 400 mi-

lhões de dólares por ano no 

sector da saúde para asse-

gurar o desenvolvimento 

do capital humano. Mas, 

também, tem investimen-

tos no sector de educação, 

agricultura e energia. 
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Sob o lema  Ciência, Tecnologia e Sociedade, realiza-se de 7 a 8
de Dezembro a Conferência Lusófona das Ciências da Comunicação.

A Conferência é um evento hibrido com Especialistas de mais de 5
países de língua portuguesa e diversos sectores das Ciências

da Comunicação, para explorar formas estratégicas de redefinir
o futuro das Comunicações e fortalecer a rede multissetorial

dos profissionais de comunicação e tecnologia.
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 O Cooperativos ofe-
rece alternativas para 
a melhoria da vida e do 
desenvolvimento sócio-
-económico por meio de 
actividades mais parti-
cipativas, inclusivas e 
sustentáveis para res-
ponder à actual conjun-
tura económica nacional.

Cooperativas aprimoram 
estratégia de acesso ao financiamento

e
sta posição foi 

defendida, em 

Xai-Xai, Gaza, 

por segmentos 

cooperativistas 

num seminário de 

auscultação para elabora-

ção do II Plano Estratégico 

2023-2027 da Associação 

Moçambicana para Pro-

moção do Cooperativismo 

Moderno (AMPCM).

Com o apoio do gover-

no do Canadá, por via da 

SOCODEVI- Sociedade 

de Cooperação de Desen-

volvimento Internacional, 

estão a ser implementados 

programas de financiamen-

to de iniciativas, formação 

ESGCS
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO CORPORATIVA E SOCIAL

PUBLICIDADE

para viabilidade e rentabi-

lidade, e formalização de 

cooperativas.

No entanto, os principais 

constrangimentos pren-

dem-se com a necessida-

de da desburocratização, 

simplificação do processo 

de constituição e profissio-

nalização da gestão e dos 

serviços.

Rui Vasco, director das 

operações da SOCODE-

VI, explicou que entre as 

acções em curso há preo-

cupação com o empodera-

mento da mulher por via do 

apoio a actividade agrícola, 

que constitui a principal 

fonte de subsistência da 

população nacional.

“A nossa abordagem está   

voltada para a cadeia de 

valor da batata-doce, hor-

tícolas e feijão. Muito bre-

vemente vamos apoiar a 

produção, processamento 

e comercialização do piripi-

ri”, disse.

Helena Bandeira, presiden-

te da AMPCM, disse que a 

agremiação vai apostar na 

inclusão de novos mem-

bros, por entender que 

o cooperativismo possui 

vasta relevância económi-

ca e social, capaz de gerar 

oportunidades de emprego 

e auto-emprego, aumentar 

a produção de bens e ser-

viços de modo a contribuir 

para a segurança alimentar.

Nas províncias de Gaza 

e Maputo cerca de 2.500 

mulheres e raparigas mem-

bros de associações agrí-

colas vinculadas à União 

Nacional dos Camponeses 

(UNAC) e seus familiares, 

estão a   beneficiar   de vá-

rios tipos de apoio. A ideia é 

que dentro de seis anos se-

jam envolvidas mais 15.000 

pessoas. Em Gaza, o projec-

to é implementado nos dis-

tritos de Chókwè, Guijá e 

Mandlakazi  
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  Em entrevista conce-
dida a um meio de co-
municação social sobre 
a quantidade de pessoas 
que usam os serviços 
de telefonia móvel e a 
internet, o Presiden-
te do Conselho de Ad-
ministração (PCA) do 
Instituto Nacional das 
Comunicações de Mo-
çambique (INCM), Tuaha 
Mote,  respondeu que, 
em rigor é 1/3 (um terço) 
dos 14 mulhões de subs-
critores a nível do país.

Um terço de subscritores falam ao telefone

s
egundo Tuaha 

Mote,  são cerca 

de 14 milhões de 

números activos 

e isso não signi-

fica que há 14 

milhões de pessoas a falar 

ao telefone, pois é comum 

uma única pessoa ter três 

números ou fazer a subs-

crição com as três opera-

doras. Acrescentou que  se 

dividir os 14 milhões por 

três operadoras verifica-

-se que, em rigor, 1/3 dos 

14 milhões de subscrito-

res é que têm acesso à te-

lefonia móvel.

“Mas também há situações 

em que as pessoas usam 

um único número. Por isso, 

as nossas estatísticas são 

baseadas em números de 

cartões adquiridos às ope-

radoras”, explicou.

 Quanto à internet, o PCA 

do INCM esclareceu que 

existem  cerca de seis mi-

lhões de moçambicanos 

com acesso a estes servi-

ços e no momento existem 

cerca de 15 milhões de 

dispositivos móveis conec-

tados à rede de Comunica-

ções em Moçambique. 

“Infelizmente, ao nível 

da região, a nossa taxa 

ainda continua baixa se ti-

vermos como base a nossa 

densidade populacional. 

É por isso que estamos a 

investir na diversificação 

de tecnologias para que 

maior número de pessoas 

consiga se conectar às tec-

nologias de informação e 

comunicações”, vincou.

Numa outra linha de 

abordagem,  Tuaha Mote, 

realçou que existe uma 

estratégia que passa pela 

literacia digital e já está a 

se trabalhar no sentido de 

o cidadão saber o que é im-

portante nas redes sociais 

e o que é “lixo”. 

“Infelizmente, grande 

parte dos moçambicanos 

usa a internet para coisas 

sem utilidade para a sua 

formação como pessoa. 

Também queremos avan-

çar para uma literacia mais 

intrusiva, pedindo ao cida-

dão para fazer contas. Por 

exemplo, se a pessoa intro-

duziu no seu cartão uma 

recarga de 500 meticais 

e converteu para gigas de 

internet, activa dados mó-

veis e recebe vários vídeos 

de amigos e depois reenca-

minha para outros amigos, 

é preciso que saiba que os 

seus dados foram consu-

midos quer na recepção do 

vídeo assim como no reen-

caminhamento, e no fim 

vai descobrir que os seus 

dados foram consumidos 

para questões fúteis”, elu-

cidou.

Vincou que o cidadão 

deve consumir a internet 

para coisas construtivas, 

informações que podem 

ser úteis para a sua apren-

dizagem. “É por isso que 

nas praças digitais que 

estamos a criar pelo país, 

temos lá a componente de 

conteúdos relevantes na 

educação, cultura, produ-

ção agrícola, saúde entre 

outros”, concluiu 

- diz Tuaha Mote, PCA do INCM
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INCM harmoniza procedimentos de fiscalização

o
s seminários de 

harmonização 

de procedimen-

tos acontecem 

com regulari-

dade e têm por 

objectivo garantir a uni-

formização das formas de 

actuação dos técnicos do 

INCM, nas áreas de Enge-

nharia e Fiscalização.  

Na presente edição, a 

cerimónia de abertura 

contou com a presença do 

Chefe do Posto Adminis-

trativo de Zitundo, Eucli-

des Zavala, em represen-

tação do Governo, o qual 

reconheceu a contribuição 

do INCM   no desenvolvi-

mento das comunicações 

e apelou que  este interce-

 Técnicos da Autoridade Reguladora das Comunica-
ções (INCM), discutiram há dias, em Matutuine, diver-
sos aspectos técnicos inerentes à fiscalização, num 
seminário que contou com o Regulador português, 
ANACOM (Autoridade Nacional das Comunicações).

PUBLICIDADE

desse, junto às operadoras 

no sentido de se expandir   

os serviços de telefonia 

móvel a localidade de Ma-

nhoca, que é parte deste 

posto administrativo.

Por seu turno, o Admi-

nistrador do pelouro de 

Engenharia e Fiscalização 

no INCM, Francisco Cha-

te,   referiu que é também 

preocupação do INCM que 

todas comunidades se be-

neficiem dos   serviços de 

comunicação, pelo que a 

inquietação apresentada 

pelo Chefe do Posto Ad-

ministrativo foi recebida 

e constitui “trabalha de 

casa” para a instituição. Na 

mesma ocasião enalteceu a 

decisão do Conselho de Ad-

ministração da ANACOM 

de   continuar a colaborar 

com o INCM.

No que diz respeito à agen-

da técnica de trabalho, es-

pera-se colher experiências 

da ANCOM e do Regula-

dor Cabo-verdiano ARME 

(Agência Reguladora Mul-

tissetorial da Economia), 

com vista a conclusão da 

elaboração do Manual de 

Procedimentos de Fiscali-

zação 
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Fura Gems vai extrair rubis 
na Reserva Especial do Niassa

a 
licença, válida 

por cinco anos, 

cobre uma 

área de quase 

10.000 hecta-

res dentro da 

Reserva Nacional do Nias-

sa, na província nortenha 

de mesmo nome, onde a 

Fura Gems é agora o se-

gundo maior garimpeiro de 

rubis.

A Moçambique Bio está 

tentar apurar a veracidade 

 A África Intelligence 
escreve que o Ministério 
dos Recursos Mineriais 
e Energia de Moçambi-
que concedeu a 28 de 
Outubro uma licença de 
exploração à Msawise 
Ruby Mining, que é pro-
priedade da Fura Gems, 
um grupo de origem in-
diana sediado no Dubai.

PUBLICIDADE

da notícia junto do Ministé-

rio de Minas e Energia, mas 

ainda sem sucesso. 

De acordo  com Lei da Con-

servação, a Reserva Espe-

cial do Niassa é uma área 

protegida pelo Estado mo-

çambicano e não há espaço 

para exploração mineira 
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Empossados novos quadros do MCTES

t
rata-se de Luís 

Canhemba, em-

possado para o 

cargo de Admi-

nistrador do Pe-

louro Corporati-

vo, no Instituto Nacional de 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação (INTIC). 

Depois do acto, Nivagara 

exortou ao recém-empos-

sado a consolidar ainda 

mais a função do INTIC 

enquanto instituição regu-

ladora das Tecnologias de 

Informação e Comunica-

ção em Moçambique.

  Na mesma ocasião, fo-

ram conferidos posse, As-

sistentes  do Gabinete do 

Ministro; Chefe do Depar-

tamento de Recursos Hu-

manos e Chefe de Repar-

tição Central de Gestão de 

Pessoal.

Contudo, o Ministro Ni-

vagara chamou atenção 

aos recém-empossados às 

diferentes funções de Di-

recção, Chefia e Confian-

ça a procederem urgen-

temente a Declaração de 

Bens de Património, assim 

como estatuído nos núme-

ros 1, 2 e 3 do artigo 62, 

da Lei n.16/2012, de 14 de 

Agosto, a Lei de Probidade 

Pública 

 O Ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior (MCTES), 
Daniel Nivagara, empossou na sex-
ta-feira, 18 de novembro de 2022 
novos quadros do Órgão Central 
do Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior (MCTES) e 
do Instituto Nacional das Tecno-
logias de Informação e Comuni-
cação (INTIC). No acto, o dirigente 
exortou aos empossados a assu-
mirem o compromisso do Pelouro 
Ministerial tendo em conta o Pro-
grama Quinquenal do Governo.

Luís Canhemba | Assinatura do Termo de Posse

Luís Canhemba | Leitura do Termo de Posse



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022
35PUBLICIDADE



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022
36 SOCIEDADE

Condenados 13 cidadãos
por perigar a vida selvagem

 Foram condenados no país,  13 cidadãos nacionais a penas que variam de 4 a 30 anos de prisão devido a crimes 
contra a vida selvagem. Este dado foi revelado, na segunda-feira, 21 de novembro de 2022, pelo Vice-Ministro da 
Terra e Ambiente, Fernando Bemane, na 19ª  Conferência das Partes da Convenção sobre o Comércio Internacio-
nal de Espécies de Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção (CITES) que decorre em Panamá, de 14 a 25 deste mês.

s
egundo o Vi-

ce-Ministro da 

Terra e Ambien-

te, Fernando Be-

mane de Sousa, 

Moçambique é 

parte dos 184 países signa-

tários da convenção sobre 

o Comércio Internacional 

de Vida Selvagem Ameaça-

das de Extinção (CITES).

 O dirigente frisou que o 

país participa na conferên-

cia da CITES para partilhar 

as experiências de Moçam-

bique e da SADC na gestão 

sustentável e protecção da 

biodiversidade com vista a 

evitar a perda dos recursos 

naturais bem como promo-

ver a utilização sustentá-

vel desses recursos para o 

benefício sócio-cónomico 

das gerações presentes e 

futuras. 

Fernando Bemane de 

Sousa revelou durante a 

COP 19 em Panamá que 

no concernente a protec-

ção das espécies de vida 

selvagem no país, este ano, 

foram julgados cerca de 

41 infractores e destes, 13 

foram condenados a penas 

que variam de 4 a 30 anos 

de prisão. Outrossim, de 

forma geral, 839 pessoas 

foram detidos; 45 Armas 

de fogo apreendidas e cer-

ca de 5.959 Armadilhas 

Mecânicas foram desativa-

das e destruídas nas Rede 

Nacional das Áreas de Con-

servação. 

“Este exemplo revela os 

esforços e cometimento do 

nosso país na contribuição 

para a implementação da 

Convenção CITES. Apro-

veitamos a ocasião para 

reiterar que os ganhos al-

cançados na implementa-

ção da convenção CITES 

resultam do trabalho mul-

tissectorial das instituições 

do Estado, Comunidades 

locais e Parceiros de Coo-

peração”, disse.

O Ministério Público e os 

Tribunais têm aprimorado 

os processos judiciais e as 

condenações dos infrato-

res e criminosos de forma 

exemplar como forma de 

desencorajar a prática da 

caça desenfreada de ani-

mais de grande porte como 

são o caso do rinoceronte, 

elefante, leão, leopardo 

etc, contribuindo para a 

sua protecção, conserva-

ção e preservação através 

da aplicação da lei.

Apesar dos esforços em-

preendidos pelo Governo 

para estancar a caça ilegal 

e, em particular a caça de 

espécies protegidas, porte 

e uso de armas proibidas e, 

tráfico de produtos e deri-

vados de fauna, tais como 

o corno de rinoceronte, 

marfim, partes de leão e de 

pangolim, continuam a ve-

rificam-se casos em que ci-

dadãos nacionais de forma 
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reiterada em envolver-se 

nas actividades criminosas 

e pagam caro pelos seus 

actos.

A Administração Nacio-

nal das Áreas de Conserva-

ção (ANAC), recentemente, 

através de comunicados de 

imprensa, anunciou a con-

denação de um total de 3 

indivíduos condenados a 

uma pena de 30 anos de 

prisão.

Com participação de pou-

co mais de 1500 delegados, 

a Conferência das Partes 

da Convenção CITES é a 

mais alta reunião para a to-

mada de decisão sobre os 

Processos de Conservação 

e Comércio Internacional 

de Espécies de Fauna e Flo-

ra Ameaçadas de Extinção, 

onde diversas decisões e 

resoluções sobre a protec-

ção; conservação; explora-

ção sustentável e comércio 

internacional de espécies 

de fauna e floras selvagens, 

incluindo a coordenação de 

esforços no combate aos 

crimes contra as mesmas 

espécies são aprovadas. 

Vários tópicos foram dis-

cutidos durante as sessões 

com destaque para a lista-

gem em anexos da CITES 

de espécies de plantas ani-

mais cujos estudos especia-

lizados realizados mostram 

uma tendência de declínio.  

Esta Conferência de 2022 

adotará uma ampla gama 

de decisões para expandir 

e fortalecer o regime global 

do comércio internacional 

de vida selvagem. Um des-

taque importante serão as 

52 propostas que as partes 

apresentaram para alterar 

os níveis de protecção ofe-

recidos a mais de 600 es-

pécies de mamíferos, aves, 

répteis, anfíbios e plantas. 

À margem da conferência 

das partes, a delegação mo-

çambicana está a participar 

em diferentes eventos Pa-

ralelos “Side-events” onde 

participam diversos acto-

res provenientes de orga-

nizações internacionais, 

ONGs, com representação 

no país para partilhar as 

experiências referentes a 

implementação da Conven-

ção CITES. O Side Event é 

uma reunião informal à 

margem da COP, onde ma-

térias devidamente sele-

cionadas são apresentadas 

e discutidas. 

A delegação moçam-

bicana é constituída por 

quadros de Ministério de 

Terra e Ambiente, Minis-

tério dos Negócios Estran-

geiros, Ministério do Mar, 

Águas Interiores e Pescas, 

Ministério dos Transportes 

e Comunicação, Procura-

doria Geral da República, 

e Universidade Eduardo 

Mondlane. 
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 Parruque enaltece Governo de Marracuene 

 O Governador da Pro-
víncia de Maputo Júlio 
Parruque, escalou re-
centemente o distrito 
de Marracuene onde vi-
sitou vários empreendi-
mentos e ficou impres-
sionado com o nível de 
desenvolvimento que 
aquela parcela está a 
registar nestes últimos 
dias e ficou impressio-
nado com o que viu.

l
ogo a chegada ao 

distrito, o gover-

nante visitou a 

EPC de Mbalane, 

onde interagiu 

com os professo-

res e alunos, para além de 

oferecer carteiras a esco-

la. De seguida dirigiu um 

comício popular no Bairro 

Agostinho Neto, Localida-

de de Michafutene, onde 

ouviu as preocupações da 

população.

No prosseguimento do 

seu trabalho, o Parruque 

dirigiu a sessão do gover-

no distrital para analisar 

as realizações no período 

janeiro a setembro do ano 

corrente. A finalizar o seu 

programa de trabalho, o 

governante fez a inaugu-

ração da instância turística 

Macaneta Kaya, Bairro de 

Macaneta II, Localidade de 

Macaneta 



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022
39SOCIEDADE

Diplomatas devem conhecer
as prioridades de governação

 A Presidente da Autorida-
de Tributária de Moçambi-
que (AT), Amélia Muendane 
diz que o conhecimento é 
o pilar para a consolidação 
da diplomacia económica 
e defende que os diploma-
tas moçambicanos devem 
conhecer a sua realidade, o 
projecto nacional e as priori-
dades de governação. Mun-
dane ffalava na Universidade 
Joaquim Chissano, durante 
um workshop subordinado 
ao tema, “Diplomacia e De-
senvolvimento Económico: 
Ideias para a Formulação de 
uma Diplomacia Económi-
ca para Moçambique” que 
teve lugar recentemente.

s
egundo Muen-

dane, o diploma-

ta tem a obriga-

ção de conhecer 

de forma pro-

funda o mundo 

no geral e o contexto só-

cio-cultural do país onde 

vai representar seu Estado 

.“ Isso passa por ter domí-

nio das línguas locais, seus 

dialetos para uma melhor 

inserção e exercício da sua 

actividade em prol do de-

senvolvimento nacional”, 

disse.

A Presidente da Autorida-

de Tributária de Moçam-

bique alerta que apesar 

deste perfil e valências, o 

diplomata deve proteger o 

país, divulgar apenas o ne-

cessário sobre Moçambi-

que, buscar o conhecimen-

to sobre ameaças, forças, 

oportunidades do nosso 

Estado no país onde exerce 

a diplomacia e estudar as 

fraquezas para assegurar 

a internacionalização dos 

produtos nacionais. 

Acrescentou que o di-

plomata deve estudar a 

história diplomática de 

Moçambique para advogar 

sobre o país na base do co-

nhecimento e por isso pro-

põe uma organização his-

tórica da diplomacia desde 

os anos 1960, indicando o 

percursor para cada mode-

lo de diplomacia. 

Num outro desenvolvi-

mento, Amélia Muendane 

recomendou aos diploma-

tas a mapear as priorida-

des com base num modelo 

que se adequa em função 

da conjuntura. "No nosso 

modelo, tendo presente a 

actual conjuntura, priori-

zamos aspectos no âmbito 

político: segurança e ex-

pansão de representações 

diplomáticas e no âmbito 

econômico: assegurar a 

competitividade dos nos-

sos produtos e o ambiente 

de negócios e o conheci-

mento” realçou. 

- defende Amélia Muendane, Presidente da AT 
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Instituto Republicano homenageia Chissano

 O antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, foi alvo na passada sexta-feira, dia 18 de Novembro de 
2022, na cidade de Maputo, de uma singela homenagem obsequiada pelo Instituto Republicano Internacional 
(IRI), uma organização norte-americana sediada em Washington. O tributo teve como mote: Celebrando as Rea-
lizações do Presidente Chissano, Quebrando Clivagens Políticas para Promover a Democracia em Moçambique.

a
sessão, que 

teve como prin-

cipal orador o 

bispo anglica-

no, Dom Dinis 

Segulane, resu-

miu-se na entrega de um 

Certificado de Honra ao 

Presidente Chissano, por 

Michll Biriwasha e Kimber-

ly Smiddy, ambas do IRI. 

Na ocasião, Kimberly Smi-

ddy, destacou as qualida-

des de Joaquim Chissano 

no atinente à introdução 

do sistema democrático 

em Moçambique e a sua 

valiosa missão de media-

dor na pacificação do con-

tinente africano.

Dom Dinis Sengulane, 

por sua vez, fez uma radio-

grafia do percurso político 

do Presidente Joaquim 

Chissano e das suas impor-

tantes contribuições para a 

estabilização política, eco-

nómica e social no país, em 

particular, e no mundo, em 

geral,

Por seu turno, Chissano 

partilhou a sua experiência 

em relação à luta de liber-

tação nacional, governa-

ção do país e no apoio que 

tem prestado até agora na 

pacificação do continente 

africano.

“Sinto que o povo mo-

çambicano é que está de 

parabéns, porque fez um 

bom trabalho. O povo es-

colheu-me, com base em 

consenso, para dirigi-lo e 

juntos trabalhamos numa 

atmosfera de diálogo e con-

córdia. Por isso, a homena-

gem é resultado disso, o 

mérito é do povo moçam-

bicano. O meu sentimento 

é de alegria, porque isso 

vai continuar, pois o povo 

quer liberdade, uma de-

mocracia verdadeira e de 

participação, e não apenas 

o multipartidarismo”, disse 

Chissano que é o mentor 

da paz em Moçambique 

e neste momento com di-

versos reconhecimentos 

internacionais pela sua boa 

governação.

Joaquim Chissano, nas-

ceu a 22 de Outubro de 

1939 em Malehice no dis-

trito de Chibuto, província 

de Gaza. Figura destacável 

pelos seus feitos e conquis-

tas alcançadas ao longo da 

sua carreira política e di-

plomática.

Foi presidente da Repú-

blica de 1986 a 2005. Mas 

a sua carreira política ini-

ciou por volta de 1960 e 

foi um dos fundadores da 

Frente de Libertação de 

Moçambique (Frelimo) em 

1962, desempenhou até 

1965 a função de secretá-

rio do primeiro presidente 
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da Frelimo, Eduardo Mon-

dlane.

Em setembro de 1974, 

Joaquim Chissano ocupou 

a função de Primeiro-Mi-

nistro do Governo de Tran-

sição até 25 de Junho de 

1975, data da proclamação 

da independência de Mo-

çambique.

No primeiro Governo do 

país, ocupou a pasta dos 

Negócios Estrangeiros 

(1975-1986), sob a presi-

dência de Samora Machel. 

Entretanto, em 1977, foi 

eleito para o Comité Cen-

tral e para o Comité Políti-

co Permanente da Frelimo, 

no seu terceiro congresso. 

Após a morte de Samora 

Machel em 1986, foi eleito 

Presidente do Partido Fre-

limo e, a 6 de novembro, 

Presidente da República.

Com o multipartidaris-

mo, assinou a 4 de outubro 

de 1992 acordo de paz, 

juntamente com Afonso 

Dhlakama, líder da Resis-

tência Nacional Moçam-

bicana (Renamo), pondo 

termo a dezasseis anos de 

guerra civil no país.

Nas eleições presiden-

ciais de 1994 foi investido 

como presidente da Re-

pública, cargo para o qual 

foi reeleito nas eleições de 

1999. Nesse mesmo ano, 

tornou-se Presidente da 

Comunidade de Desenvol-

vimento da África Austral 

(SADC) e Vice-Presidente 

da Socialista Internacional.

Foi laureado em 2007 

com o Prémio Mo Ibrahim 

de “Boa Governação”, é 

membro de honra de várias 

organizações e recebeu 

vários prémios no país e 

no estrangeiro. Recebeu 

o título Honoris Causa em 

Economia atribuído pela 

Universidade de Coimbra 

(1999) 
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GALP celebra 65 anos de existência

  Com pompa e circunstância, a Petrogal celebrou, no passado dia 17 de Novem-
bro de 2022, em Maputo, o seu 65º aniversário de presença no território moçambica-
no. Houve muita cor e luz, reconhecimento aos funcionários mais activos e corte de bolo.

o 
evento contou 

com a honro-

sa presença de 

Adriano Maleia-

ne, Primeiro-

-Ministro, que 

reconheceu a contribuição 

da Galp no crescimento da 

economia moçambicana. 

Acrescentou que Moçam-

bique continua a contar 

com o envolvimento da 

Galp em várias frentes, so-

bretudo na área energéti-

ca.

Aliás, o CEO da Galp em 

Moçambique, Paulo Varela, 

traçou, na ocasião, objecti-

vos a curto e médio prazos 

da empresa, e potenciou 

o arranque da produção e 

Adriano Maleiane, Primeiro-Ministro, destacou a importância da empresa para o País

exportação de gás natural 

na Área 4 do Rovuma como 

um forte atractivo. 

Mostrou-se bastante 

animado com o início do 

processo e prometeu a 

realização de mais inves-

timentos, visto que a Galp 

quer estar na vanguarda no 

processo de transformação 

energética no país.  

No território moçambi-
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cano, a Galp expandiu-se 

do Rovuma ao Maputo e 

foi construindo o seu cami-

nho. Neste momento, está 

estabelecida em todas as 

províncias, com mais de 70 

postos de abastecimento 

de combustíveis, recor-

rendo à mais moderna tec-

nologia com uma grande 

ênfase na funcionalidade, 

conforto e segurança, pro-

porcionando uma expe-

riência de qualidade aos 

seus clientes.

Fornece GPL com maior 

abrangência nacional nos 

segmentos doméstico e in-

dustrial. Tem participações 

no consórcio que explora 

a Área 4 no projecto da 

produção de LNG Rovuma 

onde prevê a criação de 

milhares de empregos (di-

rectos e indirectos), o que 

irá impactar positivamente 

no crescimento económico 

do país. 

A Galp tem estado a im-

pulsionar a transição do 

petróleo para um modelo 

energético mais sustentá-

vel, adaptando-se sempre à 

realidade das comunidades 

onde estão inseridos com a 

sua Fundação.

” Criámos relações de 

cooperação e partilha com 

parceiros governamentais 

e ONG´s locais nas áreas 

da educação e acesso a 

energias limpas”, destacou 

Paulo Varela, no seu dis-

curso de ocasião. 
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SEJE lança “Guião Do Empreendedor”

o 
apelo foi feito na 

quarta-feira, 16 

de novembro de 

2022,   em Ma-

puto, pelo Secre-

tário de Estado 

da Juventude e Emprego, 

no Lançamento do Manus-

crito designado  “Guião do 

Empreendedor”,  uma ini-

ciativa do governo.

Osvaldo Petersburgo 

considera tratar-se de um 

 Os Jovens moçambica-
nos são chamados a mu-
nir-se de conhecimento 
técnico-científico para 
ultrapassar, de forma se-
gura, os obstáculos que 
surgem na materializa-
ção de projectos de negó-
cio desta camada social.

instrumento que poderá 

contribuir para alavancar 

projectos de vários jovens 

tendo em conta a realidade 

do país.

Já Maria Laetitia, repre-

sentante da ONU-MULHE-

RES, parceira da iniciativa, 

assume o compromisso da 

agência continuar a apoiar 

iniciativas de empodera-

mento juvenil e igualdade 

de género no país.

Com oitenta e cinco pági-

nas, a elaboração do “Guião 

do Empreendedor’’  contou 

com o financiamento da 

ONU-MULHERES, Gover-

nos da Suécia e do Canadá, 

no âmbito do programa ra-

pariga Biz 
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SEJE empondera jovens na Zambézia

f
alando no acto de 

entrega de kits, o 

Secretario de Es-

tado Juventude e 

Emprego, Oswal-

do Petersburgo, 

desafiou os beneficiários 

a impulsionar a actividade 

económica dos locais onde 

cada um está inserido por 

forma a permitir que mais 

 O Distrito de Namarroi 
na Zambézia testemu-
nhou há dias, a entrega 
de 32 Kits (robustos com 
capacidade de geração de 
micro, pequenas empre-
sas) para igual número 
de beneficiários oriundos 
dos Distritos de Namar-
roi, Molumbo, Gurué, Ile, 
Namacura e Nicoadala.

jovens tenham acesso as 

oportunidades ligadas as 

medidas activa de empre-

gabilidade.

Dentre os kits entregues 

fazem parte kits de espe-

cialidade de Agricultura, 

Avicultura, Criação de 

Frangos, Car Wash, Electri-

cidade Instaladora, Fabrico 

de Blocos Semi-Industriais, 

Processamento de Amen-

doim, Máquina de Proces-

samento de Fruta, Milho e 

Arroz, bem como Kits de 

Reparação de Motorizadas, 

Pescado e Vulcanização de 

Pnéus 
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 Vilankulo acolhe cerimónia
do Dia Mundial da Pesca

e
sssa importan-

te cerimónia de 

c o n s c i e n c i a l i -

zação sobre a 

c o n s e r v a c a ç ã o 

marinha e uso 

sustentatável da pesca, 

juntou na vila de Vilankulo, 

mais de duas dezenas de 

pescadores, vendedores de 

pescado e técnicos do sec-

tor a nível provincial, para 

comemorarar e efeméride. 

Em representação do Go-

vernador da província de 

Inhambane, Daniel Chapo,  

o Director Provincial de 

Agricultura e Pesca, Frans-

cisco Feijão, pediu aos pes-

cadores para continuarem a 

respeitar o período de veda 

de três meses. 

Os pescadores associa-

dos de Vilankulo organiza-

ram, para além de discur-

sos, roupa de ocasião, um 

almoço de confraternização 

para os convidados. 

 O distrito de Vilanku-
lo, província de Inham-
bane, acolheu a 21 de 
novembro de 2022, a 
cerimónia provincial do 
Dia Mundial da Pesca, 
numa altura em que se 
considera a atividade da 
pesca como sustentável, 
desde que se cumpram 
as regras básicas de 
conduta, seja na quan-
tidade capturada, como 
nas espécies e no ta-
manho dos exemplares. 
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LUTA CONTRA UNIÕES PREMATURA

Isaura Nyusi defende partilha de ideias

i
saura Nyusi, que par-

ticipa na nona edição 

da  Merck Foundation 

África-Ásia Luminary 

2022, na qualidade de 

Embaixadora da Cam-

panha  Merck Foundation, 

disse que há necessidade 

de mais investimentos no 

domínio da saúde.

A Embaixadora da Cam-

panha  Merck Foundation, 

em Moçambique, compro-

meteu-se em continuar a 

trabalhar em prol do bem-

-estar social das popula-

ções vulneráveis, através 

de actividades cujo impacto 

produz resultados tangíveis 

na vida dos moçambicanos.

 A Esposa do Presiden-
te da República defen-
deu na terça-feira, 15 
de novembro de 2022, 
em Dubai, nos Emira-
dos Árabes Unidos, a 
necessidade de partilha 
de ideias e práticas de 
prevenção, no domínio 
das uniões prematuras.

Durante a intervenção, 

Isaura Nyusi apresentou 

os projectos do Gabinete 

da Esposa do Presidente 

da República, centrados na 

área de saúde e educação, 

prevenção e tratamento de 

doenças crónicas, acesso 

aos serviços de saúde, com-

bate às uniões prematuras 

e empoderamento econó-

mico das mulheres 

PUBLICIDADE
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EM BRASIL

Graça Machel galardoada
com o Troféu Raça Negra

n
a segunda-feira,  

21 de Novembro 

de 2022, Graça 

Machel recebeu 

o Troféu Raça 

Negra, em sua 

20ª edição e que este ano 

é especial, premiando 20 

mulheres negras e não ne-

gras, que contribuem para 

a inclusão do negro no Bra-

sil e no mundo  

 Graça Machel, uma das cem mulheres mais 
influentes do mundo segundo a revista TI-
MES, chegou ao Brasil para participar dos even-
tos da Consciência “Negra”, realizados pela Uni-
versidade Zumbi dos Palmares neste mês.
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-diz o PCA do INTIC,  

Marracuene poderá ser primeiro
distrito com assinatura digital

A 
garantia foi 

dada durante 

a realizacao do 

primeiro Fórum 

de Governação 

da Internet da 

Província de Maputo, sob 

o lema, “Por uma Internet 

Acessível, Inclusiva, Segura 

e Resiliente”

O evento foi organizado 

pelo Conselho de Serviços 

de Representação do Es-

tado e o mesmo estava re-

presentado pelo Director 

do Gabinete do Secretário 

de Estado na Província de 

Maputo, Rui Nanlipa e pela 

Directora do SPAS,  Célia 

Zandamela.

Na ocasião o Administra-

dor do distrito de Marra-

cuene Shafee Sidat, agrade-

 O Presidente do Con-
selho de Administração 
(PCA) do Instituto Na-
cional das Tecnologias 
de Infomação e Comu-
nicação (INTIC), Lourino 
Chemane, garantiu re-
centemente em Marra-
cuene que aquele distri-
to poderá ser o primeiro 
com assinatura digital.

ceu a escolha da terra dos 

guerreiros para realização 

deste importante evento, 

onde se discutiu a impor-

tância das tecnologias di-

gitais e o perigo do seu uso.

Sidat  apelou ao INTIC a 

implementação da assina-

tura digital neste distrito, 

tendo ficado a promessa 

por partes deste de tudo 

ser feito para que tal soli-

citação seja cumprida na 

íntegra a breve trecho.

Referir quie a assinatura 

digital é um recurso em que 

a entidade tem à disposição 

para comprovar sua identi-

dade na internet, mas tam-

bém permite a segurança 

e eficácia na tramitação de 

toda a documentação dos 

serviços, o que irá benefi-

ciar a população 
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Automotoras flexibilizam serviços
de transporte no Corredor da Beira

t
rata-se de uma 

automotora com 

a capacidade de 

transportar mais 

de l30 passagei-

ros em cada via-

gem. Segundo a direcção 

dos CFM, este equipamen-

to poderá responder a ou-

tras exigências e minimizar 

a problemática de falta de 

 A empresa Portos e 
Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) apre-
sentou recentemente ao 
público, a primeira das 
duas automotoras que 
irão reforçar a capacida-
de de transporte e circu-
lação de passageiros no 
corredor Beira, Dondo, 
Machipanda e Sena, um 
investimento de mais de 
10 milhões de dólares.

transportes a nível do cor-

redor em alusão.

O Governador da província 

central de Sofala, Lourenço 

Bulha, exortou aos técnicos 

e funcionários da empresa 

a trabalharem afincada-

mente na manutenção da 

automotora, visto que as 

máquinas custaram aos co-

fres do Estado uma elevada 

soma de dinheiro.

O governante espera que o 

mesmo flexibilize o trans-

porte de passageiros de So-

fala, Manica e Tete.  

PUBLICIDADE
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Moçambique discute conservação
de espécies de fauna e flora

Índices de Bolsa e

EM PANAMÁ

 A Delegação Moçam-
bicana participa na 19ª  
Conferência das Partes 
da Convenção sobre o 
Comércio Internacional 
de Espécies de Fauna e 
Flora Ameaçadas de Ex-
tinção (CITES), em Pa-
namá que decorre de 14 
a 26 de Novembro de 
2022 e é chefiada pelo 
Vice-Ministro da Terra 
e Ambiente, Fernan-
do Bemane de Sousa. 

a 
Conferência das 

Partes da con-

venção CITES é 

a mais alta reu-

nião de decisão 

política sobre 

sobre os Processos de 

Conservação e Comércio 

Internacional de Espécies 

de Fauna e Flora Amea-

çadas de Extinção, onde 

diversas decisões e reso-

luções sobre a protecção; 

conservação; exploração 

sustentável e comércio in-

ternacional de espécies de 

fauna e floras selvagens, in-

cluindo a coordenação de 

esforços no combate aos 

crimes contra as mesmas 

espécies serão aprovadas 
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CCM coorganiza workshop VET Toolbox II

 A Câmara de Comércio de Moçambique (CCM), coorganizou o workshop,  “Desenvolvimento de Com-
petências e Profissionalismo no Corredor de Transportes de Maputo” também designado VET Tool-
box II- Capacitar para Transportar, no qual se discutiram os desafios referentes à fraca preparação técni-
ca dos jovens e particularmente das mulheres para trabalhar nas empresas de Transporte e Logística, o 
acesso limitado às oportunidades de formação, bem como a necessidade de melhor preparação dos trabalhadores 
das Micro, Pequenas e Medias Empresas (MPMEs) que operam no sector para potenciar a sua competitividade.

n
o Primeiro pai-

nel, moderado 

pelo Assessor 

Económico da 

CCM, Hipóli-

to Hamela, foi 

abordado o tema sobre 

as “competências laborais 

necessárias para desenvol-

ver o corredor de Maputo”, 

onde se recomendou que 

as instituições de ensino 

e as empresas, devem tra-

balhar em conjunto para 

inserção de recém forman-

dos no mercado.

Falando sobre a integração 

da MPME´s na Cadeia de 

Valor de Transporte e Lo-

gística no corredor de Ma-

puto, no painel moderado 

pelo Senhor Filipe Mabuta-

na, membro do pelouro dos 

transportes da CCM, en-

fantizou-se a necessidade 

das MPME´s capacitarem 

os seus Recursos Humanos, 

certificar e digitalizar os 

processos e serviços, como 

forma de garantir qualida-

de e garantir o acesso as 

oportunidades dos grandes 

projectos.

No encontro foi igualmen-

te lançado um apelo para 

a criação de políticas que 

combatam o nepotismo e 

que contribuam para a pro-

fissionalização do sector. 

Na sua intervenção de en-

cerramento, a Presidente 

do Pelouro dos Transportes 

da CCM, Maysha Camal, 

disse que o VET Toolbox II- 

Capacitar para Transportar, 

vai melhorar a prestação de 

serviços no sector de trans-

porte e logística permitin-

do desse modo uma melhor 

inserção das MPME´s para 

responder aos desafios im-

postos ao sector. 

Como resultado desta ini-

ciativa, desenvolvida pelo 

Giz Cooperação Alemã e 

União Europeia, pelo me-

nos 300 jovens foram gra-

duados em matérias de 

empregabilidade, noções 

de Transporte e Logística, 

Higiene e Segurança no 

Trabalho, Digital Skills, dos 

quais 225 jovens gradua-

dos e finalistas foram colo-

cados em estágios, alguns 

dos quais já inseridos no 

mercado de trabalho.     

Ainda dentro do programa, 

pelo menos quatro institui-

ções de Educação Profis-

sional, receberam apoios 

nos diversos serviços, in-

serção jovens no mercado 

e 120 gestores e outros 

trabalhadores de MPMEs 

de T&L foram formados em 

competências relevantes 

para o sector. 
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Índices de Bolsa e

DIAGEO Moçambique lança

programa de estágios
 A Diageo Moçambique 

lançou recentemente em 
Maputo, , o programa 
«Learning for Life» em 
Moçambique, no âmbito 
da sua Sociedade 2030: 
Espírito do Progres-
so - um plano de acção 
de 10 anos para ajudar 
a criar um mundo mais 
inclusivo e sustentável.  
Parte do plano inclui o 
compromisso de negócio 
em criar competências e 
hospitalidade a 200.000 
pessoas, aumentar a em-
pregabilidade e melhorar 
a subsistência através 
de aprendizagem para a 
Vida e outros programas.

o 
programa por 

objectivo trans-

formar vidas 

e abrir novas 

perspetivas de 

emprego para 

jovens economicamente 

desfavorecidos entre os 18 

e os 30 anos, capacitando-

-os profissionalmente. São 

no total 35 estudantes por 

formar em matérias de ba-

res, restaurantes, hotéis, 

lojas e retalho, em geral.

A empresa estabeleceu 

uma parceria com o Insti-

tuto Nacional de Turismo 

para o recrutamento de 

alunos nas escolas supe-

riores de hotelaria. 60% 

dos beneficiários dos pro-

gramas comunitários da 

Diageo são mulheres, sen-

do que estes mesmos pro-

gramas comunitários serão 

projectados para aumentar 

a diversidade e inclusão de 

grupos sub-representados.

De acordo com Wilson 

Maquenze, representante 

da Diageo, a organização 

pretende dotar estes es-

tagiários de competências 

e recursos empresariais 

e hoteleiros, num esforço 

para aumentar a emprega-

bilidade, melhorar os meios 

de subsistência e apoiar um 

sector hoteleiro próspero 

que funcione para todos. 

“Pretendemos também 

capacitar as mulheres e 

outros grupos sub-repre-

sentados. Desta forma, es-

tamos a ajudar jovens des-

favorecidos a realizarem os 

seus sonhos", disse. 

Maquenze acrecentou que 

este programa é uma opor-

tunidade que nunca existiu 

antes e o impacto em todos 

é enorme, daí que exorta os 

jovens a aproveitarem esta 

oportunidade a inscreve-

rem-se neste programa.

"O sector do turismo tam-

bém está a registar um for-

te crescimento em Moçam-

bique, impulsionado pelo 

aumento do turismo de ne-

gócios, pelo que é incrível 

ter o Instituto Nacional de 

Turismo a bordo a apoiar 

esta iniciativa", realçou.

Com esta acção de respon-

sabilidade social, a Diageo 

acredita que irá impulsio-

nar o desenvolvimento so-
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cio-económico do país, ge-

rando oportunidades para 

o desenvolvimento e quali-

ficação da força de trabalho 

nacional. 

Por seu turno, a ministra 

da Cultura e Turismo, El-

devina Materula ,  desta-

cou que  esta edição, conta 

com 35 mulheres, motivo 

de grande orgulho, pois vai 

motiva-las nas áreas que 

até então eram disputadas 

por homens.

“Saibam caras estagiá-

rias, que ter uma mulher 

no ambiente do bar, não é 

suficiente. Nós queremos 

prepará-las, assegurar a 

criação de condições de 

trabalho para que ela possa 

crescer profissionalmente, 

firmar-se e com isso inten-

sificar a sua base de apoio 

à inserção laboral neste 

sector, portanto, passar a 

alimentar este mercado 

nacional de profissionais 

não apenas com um sorriso 

bonito, mas portadoras/de-

tentoras de um perfil ocu-

pacional desejável", vincou.

Referir que Diageo é líder 

global em bebidas alcoóli-

cas com uma excelente co-

leção de marcas entre bebi-

das espirituosas e cerveja. 

Oferece aos consumidores 

em África uma gama de 

mais de 100 marcas locais 

e globais.

 A Diageo tem uma rica 

herança em toda a África, 

onde emprega e fabrica lo-

calmente. 

Embora os  programas 

sejam impulsionados por 

prioridades locais, os temas 

em que se concentram são 

a agricultura sustentável, 

proporcionando compe-

tências para o emprego e o 

fornecimento de água po-

tável. Tudo com uma visão 

para a inclusão e diversida-

de 



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022
56 ECONOMIA



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022
57PUBLICIDADE



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022
58 PUBLICIDADE



Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022
59DESPORTO

Reinildo eleito melhor
do mês no Atlético de Madrid

u
ma vez mais, até 

pelas exibições 

c o n v i n c e n t e s , 

Reinildo Man-

dava voltou a 

conquistar a 

simpatia dos adeptos dos 

colchoneros ao ser votado 

como melhor jogador do 

mês de Outubro.

Mesmo com a campanha 

menos conseguida do Atlé-

tico Madrid nesta época, 

na qual foi afastado da Liga 

dos Campeões, o interna-

cional moçambicano conti-

 O internacional mo-
çambicano Reinildo 
Mandava foi eleito, se-
gunda-feira, 14 de no-
vembro de 2022, como 
melhor jogador do mês 
de Outubro do Atléti-
co Madrid, numa vota-
ção feita pelos adep-
tos do clube madrileno.

nua a ser um jogador chave 

na equipa.

Reinildo Mandava tem 

arrancado exibições segu-

ras, tanto a defender quan-

to a atacar daí que mereceu 

várias vezes o elogio da im-

prensa espanhola.

Esta temporada, o joga-

dor de 28 anos já fez 20 jo-

gos dos quais 14 para a Liga 

Espanhola e 6 para a Liga 

dos Campeões, contabili-

zando, até agora, um total 

de 1751 minutos  

PUBLICIDADE
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Semedo afastado do Costa do Sol 

o 
peixe morre pela 

boca”, já diz o ve-

lho ditado. Para 

quem ainda pre-

cisa de provas, 

eis aqui uma de-

las. Não passaram 24 horas 

depois de Artur Semedo 

mandar recados e críticas 

para dentro do ninho do 

canário para que a resposta 

chegasse de forma violen-

ta.

No fim do jogo em que os ca-

narinhos foram trucidados 

pela “locomotiva” de Chi-

veve, Artur Semedo veio di-

zer que há gente apostada 

em que ele não continue no 

clube. Qual uma premoni-

ção, as palavras de Semedo 

replicaram-se e tornaram-

-se realidade.

Aliás, Semedo disse mais: 

“Nós temos pessoas que 

não estão com esta equi-

pa, eu tenho que dizer isto 

e não me alongo mais”, em 

alusão à forma com que al-

guns jogadores têm estado 

a abordar os jogos e, princi-

 Tal como Artur Se-
medo não teve papas 
na língua, a direcção do 
Costa do Sol não teve 
meias medidas e afas-
tou o técnico, com efei-
tos imediatos. Ou seja, 
Artur Semedo já não é 
treinador do Costa do Sol

palmente, pela forma com 

que a equipa tem estado a 

sofrer golos.

Estas palavras, adicionadas 

às várias vezes em que Tia-

go Machaisse tem estado a 

responder nas entrevistas 

de balanço dos jogos não 

terão agradado à direcção 

canarinha, que decidiu co-

locar ponto final na relação.

Ou seja, a direcção cana-

rinha não teve meias me-

didas e decidiu rescindir 

o contrato com o técnico, 

com efeitos imediatos.

Através de um comunicado 

de imprensa, o Costa do Sol 

refere que “a direcção do 

clube  e a equipa técnica 

chefiada por Artur Seme-

do acordaram em terminar 

com efeitos imediatos o 

contrato de trabalho que 

liga as partes.

Ainda assim, de acordo com 

o comunicado, “a direcção 

do Clube dos Desportos 

da Costa do Sol agradece a 

contribuição da equipa téc-

nica e deseja aos mesmos, 

sucessos nos próximos de-

safios profissionais.

A contribuição de Artur 

Semedo e seus adjuntos 

foi até à 19ª jornada, onde 

conseguiu amealhar 28 

pontos, dos 57 possíveis, 

frutos de oito vitórias, sete 

derrotas e quatro empates, 

longe dos níveis desejados 

para uma equipa que luta 

pelos títulos.

Nestas 19 jornadas, os “ca-

narinhos” marcaram o mes-

mo número de golos que 

sofreram: 21, tendo por ora 

um saldo nulo de golos.

Na Taça de Moçambique, 

conseguiu chegar à fase 

regional, onde foi afastado 

pelo Ferroviário de Ma-

puto, em sua própria casa. 

Nesse jogo dos quartos-de-

-final, a turma de Matchiki 

Tchiki vergou por duas bo-

las sem resposta.

Assim, Artur Semedo dei-

xa o Costa do Sol levando 

consigo os seus homens de 

confiança, Tiago Machaisse 

e António Chirindza, bem 

como Antoninho Guambe.

De forma interina, a equipa 

será orientada, nos próxi-

mos três jogos, pelo trio 

composto por André Alber-

to José Macamo, conhe-

cido por Jossias Macamo, 

e Clésio Miranda Tamele. 

Este trio vai orientar os 

embates diante do Incomá-

ti de Xinavane, no Canavial, 

Ferroviário de Maputo, no 

seu ninho, e Black Bulls, no 

Complexo Desportivo de 

Tchumene, na última jorna-

da (o país) 
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LIGA MOZAL

Ferroviário da Beira é campeão nacional

o
s comandados 

de Luiz Hernan-

dez derrotaram, 

esta quarta-fei-

ra, o Costa do 

Sol, por (83-56), 

no terceiro jogo do "Play-o-

ff", à melhor de cinco jogos, 

acabando por vencer por 

(3-0). Nas duas primeiras 

partidas realizadas, os “lo-

comotivas” da Beira ven-

ceram, por 81-60 e 74-65. 

O emblema da província 

de Sofala ganha o certame 

sem qualquer derrota, du-

rante os 11 jogos realiza-

dos  

 O Ferroviário da Beira 
conquistou, esta quarta-
-feira, 16 de novembro 
de 2022, o Campeonato 
Nacional de Basquete-
bol, em seniores mas-
culinos - Liga Mozal, 
ganhando a prova pela 
segunda vez consecutiva.
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- Zambezianos celebram efusivamente a conquista do terceiro lugar na Liga Mozal

Bronze do talento e competência

o 
desporto zam-

beziano está em 

festa e a cidade 

de Quelimane 

parou literal-

mente na sema-

na passada para receber 

a equipa do Sporting da-

quela região moçambicana 

que cometeu a proeza de 

conquistar a medalha de 

bronze da Liga Mozal em 

basquetebol em seniores 

masculinos.

O representante da Zam-

bézia venceu o Ferroviário 

de Maputo, por 88-69, no 

segundo jogo de “play-off” 

de atribuição do terceiro 

lugar à melhor de três da 

prova, que decorreu na ci-

dade de Maputo.

Apenas com o objectivo 

de garantir o quinto lugar 

na Liga, os “leões” de Que-

limane superaram todas as 

expectativas, rubricando 

exibições de bom nível para 

o gáudio do maravilhoso 

público, que acompanhou 

a competição. No encon-

tro anterior do “play-off”, 

o Sporting superou o seu 

adversário, por 77-71, após 

uma “discussão” palmo a 

palmo, valendo aos zambe-

zianos a paciência, entrega 

e arte nos momentos deci-

sivos. No segundo desafio, 

com a lição bem estudada, 

os leões colocaram em toda 

extensão da quadra as suas 

valências, encarando o ad-

versário de peito aberto.

O Ferroviário de Mapu-

to procurou impor o ritmo 

do jogo e chegou a dispor 

de uma vantagem de onze 

pontos. Porém, o Sporting 

não se intimidou, pelo con-

trário arregaçou as mangas 

e avançou para um desem-

penho positivo, com Amar-

lido Matos no comando das 

operações.

Nesta fase, assistiu-se 

a uma recuperação feno-

menal dos “leões”, que blo-

queou o entusiasmo dos 

"locomotivas", que se vi-

ram em palpos de aranha. 

O Ferroviário perdeu o 

norte do jogo e descarrilou 

perante o rugido valente 

do “leão”. Sublinhe-se que 

com uma atitude bastante 

competitiva, os jogadores 

do Sporting, demonstrando 

boa qualidade no jogo de-

fensivo e ofensivo, soube-

ram explorar as fraquezas 

do adversário e segurar a 

vitória.

Esta proeza é indiciadora 

do renascimento do bás-

quete na Zambézia, ou seja, 

o surgimento de um novo 

estágio de evolução, o que 

faz alimentar sonhos e ex-

pectativas dos praticantes 

da modalidade.

A avaliar pela inexistên-

cia de competição ao nível 

do escalão sénior é fácil 

concluir que com mais in-

vestimento os talentos vão 

explodir dando uma outra 

imagem sobre o potencial 

inesgotável que o mosaico 

basquetebolístico que a 

Zambézia dispõe.

Aliás, os bronzeados ti-

veram uma recepção apo-

teótica, desde o aeroporto 

até ao centro da cidade, 

com a sociedade civil e qua-

dros seniores do Governo 

provincial a juntarem-se à 

onda de carinho, num des-

file com cor e alegria feito 

pelas principais ruas e ave-

nidas de Quelimane.

O Governador da Zam-

bézia, Pio Matos, visivel-

mente emocionado com o 

comportamento positivo 

do Sporting de Quelimane, 

classificou o feito como re-

sultado da união de toda a 

província, sem excepção 

de raça, cor, religião, tribo, 

partido, etc,etc. Louvou o 

espírito competitivo dos 

jogadores e equipa técnica 

demonstrado ao longo de 

toda a campanha.

 “A Zambézia está viva e o 

basquetebol reergue-se no 

contexto nacional. Estamos 

todos de parabéns”, disse 

o governante da província. 

Esta é, de facto, uma vitória 

do talento e competência 

dos jovens jogadores do 

Sporting de Quelimane, su-

periormente comandados 

por Dilar Dessai 
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Cinema moçambicano homenageado 

a 
seleção incluiu 

das primeiras 

obras do rea-

lizador até a 

última, o filme 

“Niguintimo”, 

adaptado de um conto de 

Luís Bernardo Honwana, 

do livro  Nós Matamos o 

Cão Tinhoso.

Além de “Nhinguitimo”, 

foram exibidos “Comboio 

de Sal e Açúcar”, “Virgem 

Margarida”, “Desobediên-

cia”, “Hóspedes da Noite”, 

“A Guerra da Água”, “O 

Grande Bazar” e “Marra-

cuene”, este último realiza-

do em 1991.

As projeções dos filmes 

foram sempre seguidas 

por uma conversa entre o 

realizador e o público, so-

bre o cinema nacional e a 

realidade moçambicana. 

Foram realizados também 

debates na Universidade 

de Tubingen e num Centro 

Comunitário da cidade.

Tubingen, no Sul da Ale-

manha, é uma importan-

te cidade histórica, de 90 

mil habitantes, sendo que 

28 mil são estudantes da 

Universidade local e 14 mil 

trabalham na Universida-

de.

Em Tubingen viveu e 

morreu Hordelin, o grande 

poeta alemão dos séculos 

XVIII e XIX. Ali viveu por 

uns tempos, no mesmo pe-

ríodo, Goethe, outra gran-

de figura alemã  

 O 39º Festival de Cinema Francófono de Tubingen, na Alemanha, realizado entre os dias 02 e 09 de no-
vembro de 2022, prestou homenagem ao cinema moçambicano, com exibição de oito filmes do reali-
zador Licínio Azevedo. Segundo uma nota de imprensa, partilhada pelos órgaos de comunição, os fil-
mes foram apresentados em salas de cinema de três cidades alemãs: Stuttugart, Rottenburg e Tubingen.
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Juvenália Sengulane estreia-se na literatura

o 
livro, chance-

lado pela Ídolo, 

pretende fazer 

chegar à socie-

dade o entendi-

mento sobre o 

que é autismo, mostrando 

que um portador desta 

anomalia genética é igual 

aos demais seres humanos.

A autora pretende expli-

car que crianças com este 

distúrbio do neurodesen-

volvimento, precisam de 

pessoas que as compreen-

dam para que possam estar 

inseridas no seio delas.

No livro, Juvenália Sen-

gulane incentiva aos pais 

que não querem mostrar 

os seus filhos nestas condi-

ções com receio de que os 

mesmos sofram discrimi-

nação ou qualquer tipo de 

preconceitos. Ela explica 

que o importante é fazer 

compreender como é o au-

tista e como interagir com 

ele.  

O lançamento da obra de 

Juvenália Sengulane, prefa-

ciado por Mouzinho Saíde, 

Director Geral do Hospital 

Central de Maputo, terá lu-

gar no auditório do BCI, na 

cidade de Maputo  

  A estreante escritora 
moçambicana, Juvená-
lia Flausina Sengulane, 
lança a 02 de Dezembro 
de 2022, em Maputo, 
um livro sobre o autismo 
intitulado: “SER AUTIS-
TA É SER UM TESOURO 
DESCONHECIDO”, uma 
obra que conta a história 
dela como mãe de filho 
portador de autismo.
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Stewart Skuma lança obra literária

O 
músico e poeta 

Stewart Suku-

ma lançou, no 

Camões Centro 

Cultural Portu-

guês em Maputo, 

a sua primeira obra literá-

ria. Na cerimónia de lança-

mento, o escritor angolano 

José Eduardo Agualusa 

considerou que o livro O al-

faiate e a arte de costurar o 

amor lembra a melhor poe-

sia erótica moçambicana. 

Já, para Mia Couto, a ofici-

na de Stewart destaca-se 

pela diversidade estética.

Em Maputo, a primeira 

obra literária de Stewart 

Sukuma teve a honra de 

ser apresentada pelo escri-

tor angolano José Eduardo 

Agualusa, a quem o livro 

lembra o melhor da poesia 

erótica de Moçambique. “O 

 O Alfaite e a Arte de Costurar o Amor” é o li-
vro de estreia do músico, actor e escritor Stewart 
Sukuma. A obra, que contém cerca de 80 poemas, 
foi lançada semana passada em Maputo, concre-
tamente no Centro Cultural Português). Posterior-
mente, o livro será lançado em Angola, Cabo Ver-
de e Brasil. Antes, foi apresentado, em Setembro 
passado, na Feira do Livro de Lisboa, em Portugal.
Prefaciado pelo escritor José Eduardo Agualu-
sa, a obra de Sukuma é publicada sob a chance-
la do Grupo Editorial Atlântico. A ilustração da 
capa é da autoria do artista plástico Gemuce.
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Stewart tem vários poemas 

eróticos neste livro. Acho 

que é preciso alguma co-

ragem para escrever dessa 

forma, mas ele faz isso mui-

to bem”, disse José Eduardo 

Agualusa.

Para o escritor angolano, 

O alfaiate e a arte de cos-

turar o amor reúne poemas 

que lembram um pouco 

a melhor poesia erótica 

moçambicana, em particu-

lar a de Eduardo White. E 

Agualusa afirmou não ter 

ficado surpreso com o facto 

de Sukuma começar a es-

crever poesia, porque um 

cantor lida com a palavra.

Na percepção de Mia 

Couto, que também pre-

sente na cerimónia de 

apresentação do livro O 

alfaiate e a arte de costurar 

o amor, Stewart Sukuma é, 

talvez, uma das figuras que 

mais corresponde àquilo 

que está no livro, que é o 

alfaiate, essa pessoa que 

costura margens e que 

constrói aquilo que parece 

impossível, que são pon-

tes entre identidades tão 

variadas que Moçambique 

e o mundo têm. “Ele é uma 

espécie de tradutor de cul-

turas, um homem que viaja 

entre diferentes culturas, 

com música, poesia e com o 

cinema”, lembrou Mia Cou-

to.

O alfaiate e a arte de 

costurar o amor é um livro 

singular, escrito em silêncio 

para todo um povo. O livro, 

Stewart Sukuma dedica a 

todos os moçambicanos. 

“Nós somos alfaiates e te-

mos a responsabilidade de 

costurar este país. Este país 

precisa de unir para ultra-

passar todas as dificulda-

des que nós vivemos neste 

momento”. O primeiro livro 

de Stewart Sukuma foi lan-

çado sob a chancela da edi-

tora Poesia Impossível. 
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 Livro “Menino da Malanga” nas prateleiras 

a 
c o o r d e n a ç ã o 

esteve a cargo 

de Ana Mafalda 

Leite e a edição 

é da Alcance 

Editores.

O programa da cerimónia 

foi um espanto, à medida 

de um homem muito queri-

do que amava tanto.

O programa teve de tudo: 

o mestre de cerimónias foi 

o consagrado Hortênsio 

Eliseu Sueia, a Aissa Mithá 

Issak fez a apresentação da 

cerimónia, a Ana Mafalda 

Leite falou através de uma 

gravação de vídeo.

Os presentes emociona-

ram-se com as interven-

ções de Matteo Angius, 

Tânia Tomé, Raul Junior, a 

música de Emídio Emidio 

Oliveira e Geraldina Langa, 

Jorge Ferrão (um Reitor à 

altura de um protocolo fe-

lizmente ausente), Manue-

la Soeiro, que falou do lado 

boémio do Calane e "obri-

gou" Marcelo Panguana a 

falar e a cantar.

Por fim usou da palavra 

Mario Silva, irmão mais ve-

lho de Calane para contar a 

história da família.

A Ana Magaia declamou 

como só ela sabe e o pró-

prio Calane da Silva com-

pareceu a declamar através 

de um vídeo 

  A Universidade Pe-
dagógica de Maputo 
(UPMaputo), foi recen-
temente palco de lan-
çado do livro MENINO 
DA MALANGA. O livro de 
depoimentos de amigos 
e quatro ensaios sobre 
a obra literária de Cala-
ne da Silva, começou a 
ser preparado ainda em 
vida do homenageado. 
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A UPMaputo e a Osuwela lançam revista

o 
evento serviu 

também para 

assinalar o Dia 

Mundial da Ciên-

cia para a Paz e 

Desenvolvimen-

to que se comemorou no 

dia passado dia 10 de no-

vembro. 

A revista STEM+L pre-

tende ser um ponto de 

confluência de dois gran-

des temas da Ciência – o 

STEM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia e Matemáti-

ca) e a Língua Portuguesa 

(nas suas vertentes literá-

rias e artísticas) – criando 

pontes de diálogo, dinami-

zando a troca de saberes 

e trazendo para o mesmo 

espaço artigos científicos e 

de divulgação de ambas as 

áreas. Todos os professo-

res, investigadores e divul-

gadores estão convidados 

a publicar os seus trabalhos 

nesta revista 

  A Universidade Pe-
dagógica de Maputo 
(UPMaputo) e Osuwe-
la lançaram recente-
mente no Centro de 
Línguas da UPMaputo, 
a Revista STEM+L e a 
Bienal STEM+L, que se 
realizará a 25, 26 e 27 
de julho de 2023, com 
o apoio da UNESCO.
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Aspiro em ser uma grande empresária 

 Ivon Vaz é uma jovem cantora moçambica-
na com um talento nato nascida no distrito 
de Mecanhelas, província do Niassa, mas foi 
na província da Zambézia onde começou a 
dar os primeiros passos para a vida. Fez o seu 
ensino primário na EPC de Moneia Montes 
Namúli, no distrito de Gurué. Lá também fez 
o ensino secundário e técnico profissional. A 
sua paixão pela música começou como uma 
simples paixão e por incentivo de um amigo, 
continuou e hoje, visivelmente está a con-
quistar o seu espaço no mundo musical, can-
tando e encantando os seus fãs. Actualmente 
vive e trabalha no distrito de Alto Molóque, 
na Zambézia e sonha em se tornar numa 
empresária de renome. Siga abaixo a breve 
e rica entrevista que mantivemos com ela.

i
MPEDIVEL (I) – Fale-

-nos um pouco de si e 

de sua infância?

IVON VAZ (IV) – Sou 

Ivon Vaz, uma jovem 

que nasceu na provín-

cia do Niassa, concrecta-

mente no distrito de Meca-

nhelas, mas foi na Zambézia 

onde iniciei os meus estu-

dos. Fiz o meu ensino pria-

mário na EPC de Moneia 

Montes Namúli, em Gurué, 

província da Zambézia. O 

ensino secundário fiz tam-

bém no mesmo distrito, na 

escola pré-universatária 

local. Concluiu em Gurué, 

o ensino técnico profissio-

nal em Electricidade Geral, 

na Escola Básica Industrial 

de Gurué. actualmente fre-

quento o ensino superior, 

no curso de Gestão de Em-

presas.

I – Quando  começou a 

cantar e por inspiração de 

quem?

I.V – Comecei a cantar 

desde que era pequena na 

igraja, mas a minha carreira 

como artista no verdadeiro 

sentido, começou no ano de 

2012 por mera paixão pela 

arte de cantar e tive o ince-

tivo de um amigo de nome 

Lory Boy.

I – Quais são os seus projec-

tos na área musical?

I.V – Tenho como projecto, 

promover os meus traba-

lhos através de shows, lan-

çamento de álbuns e inter-

nacionalização das minhas 

músicas.

I – Quantos álbuns ou músi-

cas tem no mercado?

I.V – Tenho cerca de 47 

- diz a cantora,  Ivon Vaz

músicas. Ainda não lancei 

nenhum álhum por enquan-

to, mas assim que houver 

um patrocinador a abraçar 

o meu trabalho, pretendo 

lançar um para o mercado

I – Para além de cantar, que 

outros sonhos tem na vida?

I.V – Tenho o sonho de tor-

nar-me numa grande em-

presária.

I – O que acha da música 

moçambicana, em geral e a 

zambeziana, em particular?

I.V – A música moçambica 

está a registar nestes últi-

mos anos, uma grande evo-

lução, inclusive a música 

zambeziana, porém regista 

fraca promoção. Eu acho 

que  devia-se fazer mais 

para promover a música 

zambeziana, pois ela tem 

grande potencial 
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CASA DE FERRO

a
  Casa de Fer-

ro é um imóvel 

pré-fabrica-

do, importa-

do da  Bélgi-

ca  para  Mo-

çambique  e edificado 

em 1892 para alojar a 

residência do governa-

dor-geral.  Actualmente 

situado na Avenida Sa-

mora Machel em Mapu-

to, foi inicialmente ins-

talado na Avenida Josina 

Machel, tendo albergado 

várias instituições como 

o Instituto D. Amélia, e 

antes da independência 

nacional o Museu Geo-

gráfico 

Adaptado:
Gelson Muiambo
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9 fantásticos benefícios do mel para a saúde

O 
mel possui pro-
priedades nutri-
tivas e terapêu-
ticas que trazem 
vários benefícios 
à saúde, já que 

é rico em antioxidantes, 
sendo capaz de proteger 
as células do envelheci-
mento precoce e regular 
os níveis de triglicerídeos 
e colesterol, diminuindo o 
risco e acúmulo de gordura 
nas artérias e o desenvolvi-
mento de doenças cardía-
cas.

Além disso, pode ser rico 
em antioxidantes, o mel 
ajuda a diminuir a pressão 
sanguínea, além de conter 
propriedades antimicrobia-
nas, combatendo infecções 
causadas por fungos, vírus 
e bactérias e aliviando a 
dor de garganta e a tosse, 
por exemplo, e poder ser 
usado como adoçante na-
tural.

No entanto, mesmo com 
todos esses benefícios o 
mel deve ser consumido 
com moderação, já que 
ainda é rico em calorias 
e açúcar, o que poderia 
contribuir para o ganho de 
peso e desregulação dos 
níveis de açúcar no san-
gue, principalmente quan-
do consumido em excesso.

Principais benefícios
A substituição do açúcar 

puro pelo mel em alguns 
alimentos ajuda a manter 
os níveis de açúcar no san-
gue estáveis e pode trazer 
muitas vantagens para a 
saúde. Algumas dessas 
vantagens são:

1. Aumentar as defesas 
do corpo

Os compostos presentes 
no mel conferem poder 
antioxidante, o qual ajuda 
na proteção do corpo. Entre 
os benefícios, destaca-se a 
redução do risco de infar-

to e derrames, promoção 
da saúde dos olhos, além 
de auxiliar no tratamento 
de alguns tipos de câncer, 
como o de rim, impedindo 
a multiplicação das células 
cancerígenas.

2. Melhorar a saúde do 
coração

O mel traz benefícios à 
saúde do coração pois é 
capaz de aumentar o fluxo 
sanguíneo e reduzir a for-
mação de coágulos. Esse 
processo ajuda na dimi-
nuição da pressão arterial, 
prevenindo assim doenças 
do coração.

3. Melhorar o colesterol 
e diminuir os triglicerídeos

O mel pode é um bom 
aliado no combate ao co-
lesterol alto pois diminui os 
níveis de colesterol "ruim" 
(LDL) e aumenta o coles-
terol "bom" (HDL) do corpo.

Ainda, o mel pode aju-
dar a diminuir os níveis de 
triglicerídeos porque pode 
ser usado como substitu-
to do açúcar. Geralmente, 
dietas ricas em açúcar e 
carboidratos refinados cau-
sam aumento dos níveis de 
triglicerídeos, aumentando 
o risco de doenças do cora-
ção e diabetes tipo 2.

4. Combater bactérias e 
fungos em feridas

O mel possui proprieda-
des que reduzem o tempo 
de cicatrização, pois são 
capazes de esterilizar feri-
das reduzindo a dor, cheiro 
e tamanho, promovendo 
assim a sua cura, sendo 
considerados eficazes e até 
melhores do que alguns 
curativos.

Pode ser também uma 
ótima opção para tratar úl-
ceras nos pés de diabéticos 
pois combate os germes e 
ajuda na regeneração dos 
tecidos. O mel também 
já vem sendo usado para 
curar lesões de herpes oral 

e genital, já que reduz a 
coceira e funciona tão bem 
quanto as pomadas encon-
tradas na farmácia.

Também pode tratar bac-
térias resistentes a antibió-
ticos, úlceras e feridas a 
longo prazo após a cirurgia 
e queimaduras.

5. Aliviar a dor de        
garganta, asma e tosse
O mel reduz a inflama-

ção e inchaço da garganta 
e dos pulmões, sendo efi-
ciente ainda nos casos de 
gripe e resfriado, melho-
rando o sono.

É indicado tomar 2 colhe-
res de chá de mel na hora 
de dormir, pois o doce faz 
com que mais saliva seja 
produzida. Isso melhora a 
mucosa da garganta pro-
tegendo contra a irritação, 
reduzindo e aliviando a 
tosse, sendo, em muitos 
casos, mais seguro e eficaz 
que alguns xaropes. 

6. Melhorar a saúde 
gastrointestinal

O mel é um prebiótico 
muito potente que nutre as 
bactérias boas que vivem 
no intestino, logo, é benéfi-
co para a digestão e para a 
saúde em geral. Além dis-
so, também pode ser usado 
para tratar de problemas 
digestivos, como diarreia e 
é eficaz no tratamento para 
as bactérias  Helicobacter 
pylori, causadoras de úlce-

ras gástricas.

Ainda, outro chá que 
pode ser feito para comba-
ter a má digestão é de mel 
com canela, pois esses dois 
alimentos naturais ajudam 
a melhorar o processo di-
gestivo como um todo.

7. Ajudar na memória e 
ansiedade

O uso do mel em substi-
tuição ao açúcar vem sen-
do associado com a melho-
ra da memória e dos níveis 
de ansiedade. Além disso, 
estudos indicam que o mel 
também pode melhorar a 
memória de mulheres na 
menopausa e pós-meno-
pausa.

8. Tratar hemorroidas
O mel possui proprieda-

des antimicrobianas, anti-
-inflamatórias, analgésicas 
e cicatrizantes, que redu-
zem o sangramento e ali-
viam a dor e a coceira cau-
sadas pelas hemorroidas. 
Para esse efeito, basta mis-
turar mel, azeite de oliva e 
cera de abelha e, depois, 
aplicar na região.

9. Combater a obesidade
Devido às suas proprie-

dades, o mel melhora o 
controle de açúcar e gor-
dura no sangue, reduzindo 
o estado inflamatório e au-
xiliando na manutenção do 
peso 
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Como se usa a palavra
“emigrar” e “imigrar”?

André Mendes & Rafael Gonçalves

Adaptado:
Gelson Muiambo

Os verbos emigrar e imigrar têm em comum o significado de mi-
grar, e somente diferem no ponto de vista, isto é, emigrar é sair, tem-
porária ou definitivamente, do seu país ou região e imigrar é entrar, 
periódica ou definitivamente, num outro país ou região.

Esta diferença deve-se ao facto de o verbo emigrar abranger, já em 
latim, o componente ex-, que indica movimento para fora, da mesma 
forma que o verbo imigrar contém o componente i- (ou in-), que indi-
ca movimento para dentro.

O mesmo se aplica aos respetivos derivados, como emigrante/imi-
grante, emigração/imigração.

Ele emigrou de Portugal para França.

Há estudantes que imigraram de Espanha.

Há muitos emigrantes portugueses em França.

Portugal tem recebido bastantes imigrantes.

Duvidário: 100 Dúvidas da Língua Portuguesa (2021) 
Oficina de Escrita Académica e Profissional (Licenciatura em Serviço Social)

Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa (Licenciatura em Educação Básica)
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Vinícius de Moraes

Tomara

Que a tristeza te convença

Que a saudade não compensa

E que a ausência não dá paz

E o verdadeiro amor de quem se ama

Tece a mesma antiga trama

Que não se desfaz

E a coisa mais divina

Que há no mundo

É viver cada segundo

Como nunca mais...
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SUGESTÃO
GASTRONÓMICA

DO DIA

Ingredientes:

Modo de preparo:

 1 peça de picanha de aproximadamente 1 ½ kg
 1 colher (sopa) de alho bem picado
 2 colheres (sopa) de salsa bem picada
 1 colher (café) de pimenta-do-reino moída grossa
 1 colher (cheia de orégano
 1 colher (cheia de pimenta vermelha seca (tipo calabresa)
 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
 4 colheres (sopa) de vinagre
 Suco de 1 limão

  Junte todos os ingredientes e misture bem.

 Corte o pedaço de picanha em fatias de dois dedos de espessura. Coloque a 

carne na frigideira funda adicionando sal grosso em cada um dos lados.

 Quando o suco da carne começa a aflorar, vire e espere que o mesmo acon-

tecer do outro lado.

 Tire a picanha e corte para servir.
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