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(Quelimane Makholo)  As 
descargas eclécticas 
atmosféricas parecem 
estar interessadas em 
destruir vidas humanas 
nessa província da 
Zambézia,x com parti-
cular enfoque no distri-
to de Morrumbala. Até 
Janeiro mais de dezas-
seis pessoas já tinham 
sido atingidas por des-
cargas eléctricas at-
mosféricas na presente 
época chuvosa e cicló-
nica. 
Das dezasseis mortes por 
descargas eléctricas, três 
pertenciam a mesma família em 
Morrumbala. Mal começou o ano 
que o cenário de destruição de vi-
das humanas por fenómenos at-
mosféricos repete-se com elevada 
tristeza. Seja ou não a Zanga dos 
diabos, as maldições dos inimigos 
facto é que só nos 14 dias do mês 
de Fevereiro pelo menos oito pes-
soas morreram vítimas de trovoa-
das no distrito de Morrumbala. 
Os actos bárbaros ocorreram nos 
postos administrativos Sede do dis-
trito,  Chire  e  na  localidade   de  
Pinda. A situação esta preocupar 
vários segmentos da sociedade em 
Morrumbala por não compreender 
a persistência de fenómenos de 
perda de vidas humanas constan-
temente ou quase que ciclicamente 
devido a descargas eléctricas at-
mosféricas. 

O ponto focal do Instituto Nacional 
de Redução de  Risco  de   desas-
tres  em Morrumbala,  António  
Nhamarata que facultou a informa-
ção, considera preocupante  a  si-
tuação  de mortes  por  descargas  
atmosféricas naquela região da 
província.  
O nosso entrevistado, lamenta a 
morte em série de pessoas por 
descargas eléctricas e exorta aos 
cidadãos a terem mais cuidados 
com os eventos extremos climatéri-
cos que tem ceifado vidas huma-
nas e causado um rasto de destrui-
ções entre bens de abrigo, alimen-
tares, entre outros. 
António Nhamarata insta a popula-
cao que reside nas regiões ribeiri-
nhas a ter cautela para evitar que 
o transbordo dos rios possam cau-
sar inundações e morte de pessoas 

nessa época chuvosa numa 
altura em que no sul do País 
há já registo de cheias e 
inundações que já fizeram 
mais de dezoito mil desaloja-
dos. As famílias desalojadas 
na cidade e província de Ma-
puto por exemplo encontram
-se abrigadas nas escolas 
onde vão recebendo gradual-
mente assistência humanitá-
ria por parte do governo e 
outras entidades de boa-fé. 
Devido a abertura das com-
portas das barragens em paí-
ses vizinhos como África do 
Sul e Essuatíni, a situação de 
transbordo dos rios em Mo-
çambique atingiu níveis as-

sustadores tendo causado a morte 
de mais de seis pessoas com regis-
to de acima de dezoito mil desalo-
jados. 
Para evitar cenários semelhantes, 
uma vez que em Tete já estão em 
curso as descargas das águas da 
barragem de Cahora Bassa as au-
toridades a vários níveis tem multi-
plicado apelos para que a popula-
cao se retire das zonas de risco de 
cheias e inundações visando evitar 
danos humanos e materiais. 
Quanto as descargas atmosféricas, 
a nossa fonte apela a populacao a 
abrigar-se em locais seguros en-
quanto estiver a chover e a trove-
jar de forma a evitar situações si-
milares de perda de vidas por tro-
voadas. 

Descargas atmosféricas somam vítimas em 

Morrumbala 
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Quelimane Makholo)  –  Três 
produtores agrícolas do distri-
to de Ile na Zambézia, Benefi-
ciaram-se semana finda, de 
três camiões para o escoamen-
to de produtos alimentares das 
zonas produtivas para os cen-
tros comerciais, num financia-
mento global de cerca de de-
zoito milhões de Meticais, 
através do Programa de De-
senvolvimento Integrado da 
Agricultura e Ambiente SUS-
TENTA. 
Os produtores Agrícolas beneficiá-
rios, concorreram a financiamentos 
do Programa SUSTENTA e foram 
apurados mediante ao pagamento 
de uma pequena comparticipação 
entre 60 a 100 mil meticais.  
A Secretária de Estado Cristina 
Mafumo, que procedeu a entrega 
dos meios de transporte, referiu 
que os bens fazem parte de um 
pacote de financiamentos que tem 
sido colocados a disposição dos 
produtores agrícolas do sector fa-
miliar, visando impulsionar o de-
senvolvimento agrário através da 
alocação de maquinaria e equipa-
mento agrícola necessário para o 
rápido crescimento económico do 
País tendo como base a agricultu-
ra. 
Cristina Mafumo, diz que os apoios 
que têm sido feitos através do Pro-
grama SUS-
TENTA tem 
produzido im-
pacto positivo 
nas famílias 
camponesas, e 
tem se reflecti-
do na maior 
disponibilidade 
de produtos no 
mercado local. 
“Estamos ho-
je a dar con-
tinuidade a 
alocação de 
meios pelo 
programa 

SUSTENTA aos nossos peque-
nos Produtores Emergentes 
que vulgarmente chamamos 
de PACES. Dizer que este pro-
cesso já esta decorrer desde os 
anos passados, e neste mo-
mento estamos a proceder a 
entrega destas três camione-
tas e ainda vamos continuar 
neste presente ano 2023 a alo-
car mais tractores de modo a 
alavancar a nossa agricultura. 
Não só, já queremos sair da-
quela agricultura em onde o 
camponês tem que produzir, 
tem que comercializar, tem 
que fazer tudo. Queremos ter 
um modelo agrário em que va-
mos ter o agricultor, o trans-
portador, o comerciante, ar-
mazenista portanto queremos 
ter o circulo fechado, toda a 
cadeia produtiva completa” -
afirmou a dirigente. 
Na ocasião, a Secretária de Estado 
recomendou aos beneficiários a 
fazerem um bom uso dos meios 
circulantes de forma que a cadeia 
de transporte e comercialização 
esteja cada vez mais próxima de 
responder as necessidades dos 
produtores e consumidores. A en-
trega daqueles camiões visa igual-
mente contribuir para que a produ-
ção agrícola não fique retida por 
muito tempo nas zonas de cultivo e 
que rapidamente possa ser escoa-

da aos mercados. Com o transpor-
te da mercadoria agrícola estará 
facilitada a vida dos agricultores do 
ponto de vista de aproximação dos 
serviços aos consumidores.  
“Então queremos apelar a to-
dos produtores e a estes bene-
ficiários a usarem bem esses 
meios, para que usem o trans-
porte para aquilo que é o pro-
pósito. O propósito destes mei-
os é mesmo transportar as cul-
turas das zonas rurais até aos 
locais de comercialização. O 
ano pelas indicações é bom te-
mos a informação de que al-
guns distritos como Nicoadala 
e outros estão a se ressentir 
de escassez de chuva, o ciclo 
vejetactivo do arroz já esta 
precisar de água mas cremos 
que haverão dias melhores. 
Queremos parabenizar a todos 
que estão a receber esses mei-
os mas não só ”- instou. 
Na mesma cerimónia, que decor-
reu em frente do edifício do Gover-
no distrital de Ile, a Secretária de 
Estado entregou dez motorizadas a 
igual número de chefes das locali-
dades no âmbito do reforço das 
medidas de fiscalização ambiental 
nas comunidades em que estão 
inseridos. 

SUSENTA entrega três camiões a 

produtores agrícolas 

Continua na Pág. 04 
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“Pós temos aqui alguns mem-
bros de associações que rece-
beram esses meios para o re-
forço da fiscalização ambiental 
e dos nossos recursos, esses 
meios foram adquiridos em re-
sultado do trabalho deles, e 
cabe a nos como Governo con-
tinuar a prover esses meios 
circulantes para facilitar a des-
locação dos nossos chefes das 
localidades para maior fiscali-
zação dos nossos recursos na-
turais. Desta forma poderão 
deslocar-se as zonas mais dis-
tantes para fiscalizar os nossos 
recursos florestais, então esta 
de parabéns o nosso Governo, 
os nossos chefes da localidade 
e todos nós”- disse, a Secretaria 
de Estado. 
O Coordenador do Programa de 
Desenvolvimento Integrado da 
Agricultura e Ambiente José Gon-
çalo disse que esse financiamento 
esta integrado no lote da campa-
nha passada 2021-2022 mas que 
só agora chegaram os meios que 
se destinam a dinamização da acti-
vidade agrícola na província da 
Zambézia.  

Eurico Serrote um dos beneficiários 
dos camiões afirma que a chegada 
do meio de transporte poderá 
transformar a sua vida e desta for-
ma dar um salto qualitativo no seu 
negócio. Conta que antes da che-
gada do camião enfrentava enor-
mes dificuldades para transportar 
os seus produtos para as zonas 
comerciais. 
“Recebi um camião do projecto 
SUSTENTA que vai aliviar a mi-
nha vida, vai me ajudar bas-
tante no meu negócio. O cami-
ão serve para carregar os pro-
dutos alimentares e também 
dar de aluguer a outros agri-
cultores. Venci o financiamen-
to porque eu fui um produtor 
exemplar. Tenho uma área de 
23 hectares onde produzo mi-
lho, gergelim e outras culturas. 
Com esse camião to a ver que 
minha vida ade melhorar agora 
poderei produzir trina a trinta 
e cinco hectares. Facilmente 
irei transportar para onde for 
necessário. Estou muito feliz”- 
referiu, o Agricultor. 
Castro Maurício, o segundo Benefi-
ciário diz que ocupa uma área de 

doze hectares e desde que aderiu 
ao programa os rendimentos ten-
dem a crescer progressivamente e 
por isso sente-se motivado em 
alargar as áreas de produção. 
“Estou a produzir doze hecta-
res, tenho feijão bóer, milho e 
soja. Vendo no distrito de Ile. 
Agora com esse apoio vou pas-
sar a produzir vinte hectares e 
mais de vinte toneladas por 
época agrícola, vale a apena 
apostar no SUSTENTA esta me-
lhorar a vida de muitos de nós 
camponeses. Sinto me encora-
jado a continuar a produzir pa-
ra alimentar a minha família, o 
meu distrito e a minha provín-
cia. Quero pedir aos meus co-
legas camponeses a apostarem 
nesse financiamento porque 
em pouco tempo poderão ver 
os resultados muito, muito po-
sitivos”- disse. 
Ainda na presente campanha agra-
ria 2022-2023, o Programa prevê 
alocar vários insumos agrícolas pa-
ra potenciar os produtores do sec-
tor familiar.  

Continuado da Pág. 03 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

__________________ 

GOVERNO DO DISTRITO DE MOLUMBO 

SECRETARIA DISTRITAL 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

 ANUNCIO DE CONCURSO                                                                                       

1. A Secretaria Distrital de Molumbo, convida as empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas  

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concursos ou 

levanta-lo na Secretaria Distrital de Molumbo pela importância não reembolsável, de 1000.00 mt por cada 

caderno. 

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contração de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março 

 

Molumbo, aos 08 de Fevereiro de 2023 

 

Autoridade Competente 

Assinatura  

Ilegível  

 

 Nº Número de concurso Objecto de Contratação 

Validades 

das 

propostas 

Período de entrega 

das propostas 

Data da abertura 

das propostas 

 Modalidade de 

Contratação  

 01 04E280041/CP/0011/2023 
Fornecimento de Material 

para cobrança do mercado 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

04 de Março as 

10ː30h  Concurso Publico 

 02 04E280041/CP/0017/2023 
Fornecimento de Material 

para uso no escritório 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

04 de Março as 

10ː30h  Concurso Publico 

 03 04E280041/CP/0015/2023 
Fornecimento de Gêneros 

Alimentícios para ROA 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

04 de Março as 

10ː30h  Concurso Publico 

04 04E280041/CP/0003/2023
 

Fornecimento de Chapas de 

matriculas para motorizadas 

cilindragem de 49cm3 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

 04 de Março as 

10ː30h Concurso Publico 

05 04E280041/CP/0013/2023 
Fornecimento de Material de 

higiene e limpeza 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

  04 de Março as 

10ː30h Concurso Publico 

 06 04E280041/CP/006/2023 
Manutenção e reparação de 

electrodomestico 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

04 de Março as 

10ː30h  Concurso Publico 

07 04E280041/CP/0005/2023 
Fornecimento de Lanche 

para Sessões do Governo 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

04 de Março as 

10ː30h Concurso Publico 

08 04E280041/CP/0009/2023 
Manutenção e reparação de 

motorizadas 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

04 de Março as 

10ː30h Concurso Publico 

09 04E280041/CP/0001/2023 
Manutenção e reparação de 

viaturas 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

04 de Março as 

10ː30h  Concurso Publico 

10 04E280041/CP/0007/2023 

Fornecimento Combustível e 

lubrificante, Lote 1 

Molumbo 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

  04 de Março as 

10ː30h  Concurso Publico 

11 04E280041/CP/0008/2023 

Fornecimento de 

Combustível, lote 2 

Quelimane 45 dias 

10 de Fevereiro à 04 

de Março pelas 

10ː00 

04 de Março as 

10ː30h Concurso Publico 
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Quelimane Makholo)  –  O Distri-
to de Ile na Zambézia prevê 
reabilitar este ano dez quiló-
metros de estradas terraplana-
das visando conferir melhores 
qualidades de circulação dos 
utentes com principal enfoque 
para o escoamento da produ-
ção agrícola e movimentação 
de mercadoria diversa para di-
ferentes cantos da província e 
do País. Trata-se das ruas casa de 
Cultura-Cadeia distrital, Estrada 
Nacional Numero 103 a Escola Pri-
maria de Errego e a via que da 
acesso a vila. 
O gesto enquadra-se na operacio-
nalização do plano económico e 
social que se estendera até 2024, 
ano que se espera venha ser con-
cluído o presente ciclo governativo. 
O Director dos Serviços distritais de 
Planeamento e Infra-estruturas de 
Ile Januário Muicareve, declarou a 
imprensa que o subsector ira apos-
tar esse ano em várias interven-
ções nas infra-estruturas com vista 
a dinamizar o desenvolvimento da 
região dado que o distrito carece 
de novos investimentos em secto-
res curseais como abastecimento 
de água, energia eléctrica de quali-
dade, agricultura, industrialização, 
cultura, turismo e desporto que 
bem potencializados impulsionam o 
crescimento económico. Neste xa-
drez de desenvolvimento, as infra-
estruturas rodoviárias jogam um 
papel fundamental na alocação de 
investimentos em qualquer dos 
sectores motores da economia. 
Para se ter um bom turismo é ne-
cessário estradas de qualidade ins-
tâncias turísticas atractivas e uma 
cadeia completa de prestação de 
serviços estruturados. Quer na 
área desportiva ou cultural afigura-
se fundamental erguer infra-
estruturas robustas que ofereçam 
requisitos para prática desportiva. 
A nossa fonte, acredita que a rea-
bilitação dos dez quilómetros de 
estradas na vila poderá emprestar 
uma nova imagem arquitectónica 
do distrito e deste modo facilitar o 
escoamento de mercadoria diversa.  
As rodovias vão permitir que os 
cidadãos da vila de Ile possam cir-
cular em melhores condições com 

as suas motorizadas, bicicletas, 
viaturas, tractores e até mesmo a 
pé, de um ponto para outro. Actu-
almente as vias de acesso encon-
tram-se danificadas devido a chuva 
que se faz sentir por esses dias no 
presente ciclo chuvoso e ciclónico. 
As infra-estruturas em causa apre-
sentam fendas e buracos que mui-
tas vezes dificultam a transitabili-
dade de pessoas e bens.  
Alguns residentes da vila de Ile 
entrevistados pela Reportagem do 
Jornal Makholo consideram que 
nem todas as ruas estão mal mas 
ainda assim urge a necessidade de 
o governo distrital intervir a favor 
da reabilitação de parte das ruas 
que se encontram em estado de 
degradação. 
Bartolomeu Carlos Cebola morador 
de um dos bairros periféricos da 
vila refere que uma reabilitação 
poderá minimizar as dificuldades 
dos automobilistas em transitar 
com mercadoria agrícola como mi-
lho, gergelim e outros das zonas 
recônditas para outros pontos da 
província. 
“As estradas estão muito de-
gradadas, se houver condições 
o Governo pode vir reparar, 
pós os carros quando passam 
por elas fazem enorme ginásti-
ca, levantam muita poera as 
vezes levam dois dias enterra-
dos em períodos chuvosos. Se-
ria muito bom que pelo menos 
as principais vias de acesso es-
tivessem em condições. Temos 
certas estradas esburacadas, 
com cortes por causa da chu-
va, outras estão mesmo graves 
merecem uma intervenção”- 
relatou. 
Uma outra residente, Catija Viegas, 
interpelada no mercado central de 
Ile diz que há várias estradas tran-
sitáveis mas que precisam de asfal-
to para melhorar a sua qualidade 
de circulação.  
“Gostaria que todas estradas 
estivessem asfaltadas, pelo 
menos aqui na vila onde todos 
vientes chegam primeiro antes 
de visitar outros locais. Preci-
samos de alcatrão, abaulamen-
to e valas de drenagem em al-
gumas ruas. Os transportado-

res que levam o nosso milho, o 
gergelim, a mandioca, o feijão 
passam mal, enfrentam muito 
matope no tempo chuvoso. Por 
vezes pernoitam na estrada 
com os seus camiões aguar-
dando que os solos sequem, 
esperamos que haja melhorias 
das nossas vias”- frisou. 
 Januário Mucareve, director dos 
serviços distritais de Infra-
estruturas avança que a reabilita-
ção com saibro e trabalhos de 
compactação dos solos serão exe-
cutadas dentro de poucos meses 
mediante a transferência dos fun-
dos avaliados em cerca de um mi-
lhão e novecentos mil meticais fi-
nanciamento do Fundo de Estra-
das. A concretizar-se o plano de 
manutenção de rotina, espera-se 
minimizar consideravelmente as 
condições de transitabilidade das 
referidas vias de acesso. 
Numa primeira fase o sector vai 
intervir nos dez quilómetros e pos-
teriormente poderão ser feitas ou-
tras intervenções no prossegui-
mento das actividades prescritas 
no plano económico e social do 
distrito e da província. A constru-
ção ou reabilitação de mais vias de 
acesso esta dependente da injec-
ção de mais recursos financeiros 
para rubrica de estradas, através 
do orçamento do Estado e contri-
buição de parceiros de desenvolvi-
mento. 
“Basicamente vamos trabalhar 
nas artérias da vila, melhora-
mentos localizados das vias de 
acesso aos bairros e também 
pensamos que vamos construir 
um pontão sobre o rio Lia-lia. 
Mas numa fase piloto quere-
mos nos dedicar a essas ruas 
que fizemos referencia. As 
ruas já foram identificadas e 
estamos a trabalhar para que 
em breve espaço de tempo 
possamos colocar solos, redi-
mensionar algumas ruas, me-
lhorar o piso para que estejam 
mais apetecíveis para a circu-
lação. Vamos virar as nossas 
atenções para melhoramento 
localizado e achamos que essa 
intervenção poderá minimizar 
a situação”- explicou o director. 

Ile precisa de dois milhões de meticais para reabilitação de estradas   
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Quelimane Makholo)  –  A 
Delegação Provincial 
do Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS) de Inham-
bane iniciou, há dias, encon-
tros com os parceiros sociais 
para, de forma conjunta, pas-
sar em revista aquilo que foi o 
desempenho da instituição du-
rante o ano transacto, tanto no 
âmbito das actividades realiza-
das pelo INSS, como pelo fun-
cionamento do sistema de se-
gurança social obrigatória. 
Desta vez coube aos emprega-
dores, através do Conselho 
Empresarial Provincial de 
Inhambane (CEP), com quem 
fez o balanço nesse sentido, 
nomeadamente no âmbito da 
implementação do Plano 
Económico e Social (PES) do 
sector, referente ao ano de 
2022. 
Trata-se de uma prática tradicional 
da instituição, sobretudo tendo em 
conta que o INSS é gerido de 
forma tripartida, isto é, através do 
Governo, Empregadores e 
Trabalhadores, em que o 
desempenho tem sido avaliado 
de  forma conjunta, com o intuito 
de melhorar a prestação de 
serviços aos utentes, por parte da 
instituição, bem como para o 
alcance das metas traçadas para 
cada ano económico. 
A delegada provincial do INSS em 
Inhambane, Rabia Abacar, 
agradeceu ao CEP pela presença 
interventiva com que se tem 
caracterizado naqueles encontros, 
não se esquecendo, por outro lado, 
do grande contributo de todos os 
parceiros sociais do INSS na 
província de Inhambane, 
nomeadamente a Organização dos 
Trabalhadores de Moçambique – 
Central Sindical (OTM-CS), a Con-
federação dos Sindicatos Indepen-
dentes e Livres de Moçambique 
(CONSILMO), os Órgãos da Admi-
nistração da Justiça, bem como o 
próprio Conselho Empresarial Pro-
vincial (CEP) e outros actores do 

mercado de trabalho. 
Por sua vez, Abdul Razaque, 
Presidente do CEP em 
Inhambane, que elogiou o INSS 
pelo  modelo de diálogo adoptado, 
bem como pelo alcance integral 
das metas previamente traçadas 
no ano transacto, disse que a sua 
agremiação continuará a colaborar 
com o INSS, tendo, na ocasião, 
deixado algumas sugestões de 
estratégias que, em conjunto, na 
sua opinião, poderão resultar na 
entrada massiva de novos 
trabalhadores e contribuintes no 
sistema de segurança social. Uma 
das estratégias, de natureza 
multissectorial, está relacionada 
com a luta conjunta de transformar 
as empresas informais em formais, 
para um melhor controlo e que o 
envio de listagem dos devedores 
àquele órgão seja uma das 
estratégias a usar para que ajude 
ao INSS na educação cívica dos 
mesmos. 
Importa referir que a delegação 
provincial do INSS em Inhambane 
atingiu todas as metas traçadas 
para o PES-2022, ao inscrever 746 
contribuintes (empresas) e 
passando ao acumulado de 7.897, 
enquanto aos benefíciários 
(trabalhadores) inscreveu 7.173, 
passando, assim, ao acumulado de 
122.751,  bem como outros 686 
referentes aos trabalhadores por 
conta própria (TCP), que passaram 
ao acumulado de 4.167. Outros 
197 beneficiários, ainda, foram 
enquadrados no sistema, passando 
ao acumulado de 2.373.  
Para além do balanço conjunto 
das actividades realizadas pelo sec-

tor, nos referidos encontros têm 
sido traçadas estratégias de sensi-
bilização de diferentes extractos 
sócio-económicos da província, 
com vista a se inscreverem no sis-
tema de segurança social obrigató-
ria, para a salvaguarda do seu fu-
turo social e dos seus dependen-
tes, bem como para o usufruto dos 
benefícios que o mesmo oferece. 
De salientar que está em curso, 
numa fase avançada, a elaboração 
do Plano Estratégico do Instituto 
Nacional de Segurança Social para 
o período 2023-2027 (PEINSS 2023
-2027), um instrumento de gestão 
e de orientação na actuação da 
instituição, no âmbito da sua 
missão consagrada no artigo 1, do 
Decreto nº 17/88, de 27 de 
Dezembro, que criou o INSS, como 
a gestora do regime de segurança 
social obrigatória no país. 
Durante o processo de preparação 
e elaboração, foram realizadas, ao 
nível nacional, desde Outubro de 
2021, consultas públicas aos 
utentes do sistema, parceiros 
sociais e outras entidades afins, 
bem como aplicados questionários 
a funcionários da própria 
instituição, prevendo-se que o 
documento final seja aprovado no 
ano em curso. 
O PEINSS 2023-2027, que tem 
como lema “Por uma Segurança 
Social mais Inclusiva”, inspirado na 
visão do INSS definida para o 
referido período, tem previstos, na 
sua operacionalização, quatro 
pilares estratégicos, 
nomeadamente a Expansão do 
Sistema, a Sustentabilidade do 
Sistema, a Comunicação e 
Imagem, bem como o 
Desenvolvimento Institucional. O 
referido instrumento estratégico 
contém, ainda, doze objectivos 
estratégicos, cuja materialização 
será feita através de 58 acções 
estratégicas de impacto relevante 
para o sistema de segurança social 
obrigatória do país. 

INSS em Inhambane faz balanço conjunto 
com parceiros sociais 
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Quelimane Makholo)  –  A Secre-
tária de Estado na Zambézia 
Cristina Mafumo realçou a ne-
cessidade da população refor-
çar as medidas preventivas das 
doenças diarreicas incluindo a 
cólera que tem causado luto e 
dor nas famílias na presente 
época chuvosa. Cristina Mafu-
mo pediu a população para 
melhorar a higiene individual e 
colectiva nas comunidades em 
que cada um esta inserido de 
forma a estancar o surto de 
cólera que eclodiu no distrito 
fronteiriço de Milange fazendo 
mais de quinze pacientes. 
A Secretária de estado que falava 
num comício no distrito de Gurué 
por ocasião da visita que efectuo a 
aquela região, começou por saudar 
a população e agradecer pela calo-
rosa recepção pela populacao. De 
seguida, a Chefe do Conselho dos 
Serviços de Representação do Es-
tado elogiou o empenho da popu-
lacao nas tarefas de desenvolvi-
mento e particularmente na redu-
ção de casos de diarreia e Malária 
que tem sacudido a vida de muitos 
concidadãos. 
Indicou que as autoridades sanitá-
rias da província e do País têm se 
desdobrado em operações de pre-
venção e combate as doenças de 
origem hídrica nesta época chuvo-
sa. Instou a populacao a ser mais 
cautelosa no manuseamento de 
produtos alimentares, tratamento 
da água para o consumo, aprimo-
ramento das medidas básicas de 
higiene e saneamento como medi-
das cruciais que podem contribuir 
para um rápido corte da cadeia de 
propagação da chamada doença 
das mãos sujas. 
“Iniciamos a nossa visita on-
tem no distrito de Ile e hoje 
estamos aqui em Gurué. Esta 
manhã estivemos reunidos 
com o Governo e o  Conselho 
Municipal, queremos parabeni-
zar todas as realizações. Que-
remos agradecer a comunida-
de porque tem feito muito tra-

balho nas comunidades sobre-
tudo na componente de sanea-
mento. Os casos de diarreias e 
malária reduziram no ano pas-
sado. As regras de higiene, a 
limpeza das valas, uso de latri-
nas, Lavagem das mãos, são 
algumas dessas medidas que 
tem contribuído para manu-
tenção da nossa saúde, por is-
so essas medidas devem ser 
reforçadas e replicadas no sen-
tido de controlarmos as diar-
reias e a cólera que já estão na 
nossa província. Queremos 
contar com a vossa colabora-
ção nesse domínio” -afirmou, 
Mafumo. 
Na sua interacção com a população 
de Gurué, Cristina Mafumo disse 
que não se justifica que um distrito 
com elevadas potencialidades agro
-ecológicas tal como Gurué enfren-
te graves situações de mal nutrição 
que se tem repercutido na saúde 
de várias famílias. O baixo aprovei-
tamento escolar principalmente em 
crianças, fraco crescimento, baixo 
desenvolvimento pisco motor ou 
cognitivo, são algumas das conse-
quências directas da desnutrição 
que graça maior parte da popula-
ção da zona rural da província da 
Zambézia, a segunda mais populo-
sa do País e com largo manancial 
de recursos naturais. 

Os níveis de mal nutrição na Zam-
bézia continuam assustadores e 
preocupantes urgindo imperiosa 
necessidade de erradicação pro-
gressiva de modo que a as cama-
das afectadas pelo drama não ve-
nham causar males maiores a si 
próprios e as contas da província. 
Aqui, a dirigente mostrou-se insa-
tisfeita com os altos níveis de des-
nutrição num distrito que deveria 
ser exemplo de boa nutrição pelas 
potencialidades agro-ecológicas de 
que detém. 
Nesta perspectiva, encorajou os 
populares a engajarem-se mais na 
produção de comida de olhos pos-
tos na melhoria da dieta alimentar 
e nutricional sem descurar comer-
cialização para aquisição de renda 
para subsistência de suas famílias.  
“Sabemos que o nosso vizinho 
Malawi esta com cólera então 
temos que redobrar as medi-
das de higiene. Mas continu-
amos preocupados como go-
verno. Nós como população de 
Gurué estamos a produzir e 
estamos a produzir bem. Mas 
continuamos a registar níveis 
elevados de desnutrição. Então 
precisamos de reverter essa 
situação de desnutrição das 
nossas mulheres grávidas, das 
nossas crianças e de toda a fa-
mília porque isso ai poderá nos 
trazer graves problemas. Pode 
afectar o crescimento dos nos-
sos bebes, podemos ter uma 
geração pouco pensante entre 
outras fragilidades, temos que 
nos alimentar bem” -vincou. 
O País continua a braços com a 
cólera nas províncias de Gaza, 
Zambézia, Tete e Inhambane. A 
enfermidade fustiga com gravidade 
a província central de Tete onde já 
propagou-se para vários distritos. 
Enquanto a época chuvosa preva-
lecer os riscos de eclosão da doen-
ça poderá manter-se devendo ser 
necessário a conjugação de esfor-
ços coordenados no sentido de col-
matar o problema. 

Cristina Mafumo advoga medidas duras para  

travar a cólera 
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Quelimane Makholo)  –  O Pro-
grama de Desenvolvimento In-
tegrado da Agricultura e Ambi-
ente SUSTENTA prevê alocar 
este ano aos produtores agrí-
colas do sector familiar cerca 
de trinta e três camiões e trin-
ta tractores para galvanizar a 
actividade agrícola na provín-
cia da Zambézia. No global, o 
SUSTENTA vai desembolsar cerca 
de trezentos milhões de meticais 
em equipamento agrícola e meios 
de apoio a comercialização que 
serão alocados aos Pequenos Agri-
cultores Emergentes e Comercian-
tes -PACEs, principais mutuários e 
responsáveis pela dinamização da 
actividade agrícola. 
Segundo soube o Jornal Makholo, 
o programa SUSTENTA está aberto 
a novos financiamentos ao sector 
agrário no âmbito das suas atribui-
ções e competências. Para o caso 
em apreço, o pacote de financia-
mento poderá beneficiar 49 produ-
tores em vários distritos da provín-
cia, transformando a vida de varias 
famílias camponesas através do 
alargamento das áreas de cultivo, 
multiplicação dos ganhos financei-
ros resultantes das vendas dos ali-
mentos finais bem como da troca 
de serviços entre os produtores 
incluindo aluguer de maquinaria 
como tractores para a lavoura me-
cânica e camiões para o transporte 
da mercadoria das regiões de pro-
dução aos centros comerciais. 
A ideia, de acordo com o Coorde-
nador do Programa de Desenvolvi-
mento integrado de Agricultura e 
Ambiente SUSTENTA José Gonçalo 

é descomplicar a vida do produtor 
através de alocação de todos mei-
os necessários como sementes, 
fertilizantes, maquinaria e equipa-
mento para catapultar a produção 
agrícola. Pretende-se igualmente, 
completar a cadeia de produção, 
armazenamento, transporte, pro-
cessamento e comercialização. 
“Também na presente campa-
nha agrícola 2022-2023 nos 
vamos entregar trinta e três 
tractores. Para além disso, te-
mos pequenas medias empre-
sas já financiadas, nos financi-
amos a essas empresas que 
actuam na província da Zam-
bézia e o custo médio anual 
para cada plano de negócio é 
de cerca de um milhão de dóla-
res. Portanto estamos abertos 
e continuamos a receber pro-
postas para financiamento de 
pequenas e medias empresas 
do ramo de agro negócio. 
Aquelas que mostrem valor 
desde 2016 ano em que o pro-
grama SUSTENTA começou a 
operar”- sustentou, José Gonçalo. 
Outros 19 produtores esperam re-
ceber este ano as respectivas ca-
mionetes financiadas na campanha 
passada. O Coordenador do Pro-
grama de desenvolvimento Inte-
grado de Agricultura e Ambiente 
descreve o impacto como sendo 
transformador na vida das famílias 
camponesas, das comunidades a 
volta e da economia da província. 
José Gonçalo mostra-se feliz com 
os níveis de reembolso por parte 
dos mutuários situando-se actual-
mente acima de setenta por cento, 

facto encorajador para futuros pa-
cotes de financiamento. 
“Obviamente que é notória a 
evolução de cada beneficiário. 
Por exemplo temos casos em 
que os nossos beneficiários 
têm a renda anual entre cinco 
a sete milhões de meticais. En-
tão foi um salto muito grande 
em termos de evolução se 
olharmos por aquilo que eram 
esses PACES a cinco dez anos 
atrás. É um incremento muito 
grande para os PACES, para as 
suas famílias e as comunida-
des em sua volta. Em termos 
das taxas de reembolso nós a 
província da Zambézia temos o 
privilégio de ter sido uma das 
primeiras províncias a imple-
mentar o programa, andamos 
em 70 a 75 por cento em ter-
mos de taxas de reembolso 
dos PACES para o crédito. Por-
que o plano de negócios envol-
ve uma parte de crédito do 
SUSTENTA e comparticipação 
do PACE” -declarou, o Coordena-
dor.  
O homem forte do SUSTENTA na 
Zambézia assegura que tem sido 
impressendível a colaboração do 
programa na transformação da 
economia através de apoio técnico 
aos agricultores e empresas que 
actuam no ramo de agro-negócio. 
Gonçalo, encoraja aos agricultores 
e empresas que operam no ramo 
agrário a submeterem propostas 
de financiamento com planos de 
negócios bem estruturados para 
estejam a altura de ser selecciona-
dos para os financiamentos. 
A Província da Zambézia projecta 
produzir na presente safra agraria 
acima de oito milhões de toneladas 
de culturas alimentares diversas. A 
industrialização e a importação de 
alguns produtos como arroz, o to-
mate, a cebola e a batata reno tem 
sido um grande desafio de se ultra-
passar visto que a província procu-
rar sair da dependência externa ou 
seja quer parar de importar arroz, 
batata, cebola e outros alimentos 
que podem localmente ser produzi-
dos para abastecer os consumido-
res. 

O Programa SUSTENTA vai alocar 30 tractores 
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 2023 começou. No-
vos rumos, novos 
tempos de inclusão, 
diversidade, tolerân-
cia política, religiosa 
e étnica, consolida-
ção da unidade naci-
onal e da democracia 
se abriram. Também 
urge o combate ao 
terrorismo e às desi-
gualdades. O grande 
desejo é que 2023 
seja o ano para ga-
rantir que as nossas 
potencialidades natu-
rais sejam uma bên-
ção, uma salvação e 
não uma maldição. 
O ano oferece-nos 
365 dias. Alguns já 
passaram e já esta-
mos em Fevereiro, 
Março está na próxi-
ma esquina. Devemos todos, sem 
excepção, independentemente das 
nossas opções políticas e religio-
sas, dar o melhor das nossas capa-
cidades, esforçando-nos para que 
o nosso mosaico étnico, cultural e 
racial sirva para nos unir e não de-
sunir. Samora Machel, primeiro 
Presidente de Moçambique inde-
pendente, dizia que a “nossa luta 
foi para libertar a terra e os ho-
mens”. Escutei essa frase em 
1977, na cidade de Tete, numa 
recepção que ofereceu no final da 
visita que efectuou àquela provín-
cia, enfatizando que “no nosso jar-
dim devemos ter rosas brancas, 
vermelhas, amarelas, pretas, cor-
de-rosa e demais cores que exis-
tem no nosso solo pátrio. Foi para 
isso que nós lutamos”.  
Iniciamos 2023 com compromissos 
firmes para uma nova dinâmica em 
termos de projectos de desenvolvi-
mento sustentável e equilibrado de 
Moçambique. Não nos podemos 
apegar aos recursos minerais e 
pensar que apenas eles é que irão 
resolver os nossos problemas de 
fraco desenvolvimento, pobreza 
aboluta e desigualdades sociais. Os 
resultados da exploração e expor-

tação do gás e dos seus derivados, 
o resultado da exploração dos ru-
bis, do mármore, das areias pesa-
das, da tantalita e da pegmatite, 
do carvão, do ferro, do ouro e de 
grafite e dos outros recursos mine-
rais que existem em abundância 
não terão um impacto imediato, 
nesta ou na próxima década. É um 
processo longo que exige rigor, 
determinação e paciência. Ao longo 
desse processo temos de estar 
muito atentos à dinâmica do de-
senvolvimento dadas diferentes 
cadeias de valor da indústria de 
recursos, pois como disse o jorna-
lista Tom Burgis, no seu livro “A 
Pilhagem de África”, o continente é 
“geneticamente propenso a corrup-
ção e a violência étnica e religio-
sa”. 
A diversificação é outro ponto de 
reflexão. Devemos dedicar particu-
lar atenção à agro-pecuária que 
está a dar sinais de crescimento, 
fonte essencial para promover o 
desenvolvimento económico do 
país em geral e das famílias rurais 
em particular. É urgente que se 
encontre financiamento para se 
investir na construção da fábrica 
de fosfato, em Monapo, na Provín-

cia de Nampula, para que os 
agricultores moçambicanos 
possam ter acesso à fertili-
zantes a preço competitivo. 
Quando estive na Conferên-
cia Rio + 20, organizada pe-
las Nações Unidas, no Rio de 
Janeiro, Brasil, José Graziano 
da Silva, brasileiro, então 
Director Geral da FAO disse 
que “…a fome é a expressão 
biológica de um mal socioló-
gico”. Na mesma ocasião, o 
nosso compatriota Hélder 
Muteia que desempenhava a 
função de Representante da 
FAO no Brasil afirmou que “a 
fome é filha da desigualda-
de, e mãe dos grandes males 
que atrasam o desenvolvi-
mento de um país”. Por isso 
em 2023 não devemos acei-
tar ver mães e idosos ali-
mentando-se dos restos de 

comida atirados aos caixotes de 
lixo. Mendigando nas ruas para 
terem o que comer. Temos de nos 
repugnar ao vermos jovens que se 
drogam nas ruas, dormindo ao re-
lento, enfrentando o frio, a chuva e 
o medo de viver. 
É nosso desejo que em 2023 a ori-
entação do Governo seja no senti-
do do aumento da produção agrí-
cola e consequente redução da im-
portação de produtos alimentares, 
e não ficarmos obcecados com a 
exploração dos recursos minerais. 
É necessário que em 2023 o Go-
verno exija a implementação célere 
das políticas públicas aprovadas 
para promoverem o acesso às tec-
nologias, à mecanização, ao crédi-
to, aos mercados, ao seguro agrí-
cola e aos recursos naturais como 
a terra e a água para irrigação e 
suprimento ao gado. Que em 2023 
os moçambicanos tenham a res-
ponsabilidade individual e colectiva 
para fazer tudo para que, no nosso 
belo país não se esconda o perigo 
de se transformar o sonhado paraí-
so em inferno.  

Do esforço de cada um constrói-se a felicidade de todos 

Por António Barros - Colaborador  

Continua na Pág. 14 
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Em 2023 temos de fazer um esfor-
ço gigantesco, e ter a coragem e a 
força política necessária para se 
concluir o processo de Desarma-
mento, Desmobilização e Reinte-
gração (DDR). Paralelamente, é 
preciso fazer tudo para se acabar 
com o terrorismo que tem tendên-
cia a alastrar-se para outras pro-
víncias do norte do país. Temos 
ainda que fazer um esforço gigan-
tesco para extripar da nossa socie-
dade os raptos que tem tendência 
a crescer e a tornar-se um modus 
vivendi e forma de criar riqueza 
por meios ilícitos. O crime, sob 
qualquer forma, deve ser severo e 
exemplarmente punido, seja ele 
praticado por cidadão nacional ou 

estrangeiro. Não podemos dar ra-
zão aos que defendem que os rap-
tos que se registam no nosso país, 
“são xenofobia à moda moçambi-
cana”. A ninguém interessa um 
país em permanente pé de guerra. 
O contexto internacional, em de-
terminados momentos, é desfavo-
rável, mas façamos um esforço 
para reinventar Moçambique. Co-
mo cidadãos, em 2023, devemos 
continuar a ser mais activos, mais 
interventivos, mais interactivos, 
mais fiscalizadores dos actos go-
vernativos por forma a contribuir-
mos para a melhoria da acção go-
vernativa. Todos nós esperamos 
que, em 2023, os membros do Go-
verno e os servidores do Estado a 

qualquer nível, que não conse-
guem acompanhar a dinâmica e as 
exigências do desenvolvimento e 
não conseguem por isso cumprir 
com as suas obrigações e os com-
promissos assumidos e o juramen-
to que fizeram, tenham a coragem, 
a humildade, a hombridade e a 
cultura de pedir demissão, se for 
caso disso. 
Permitam-nos sonhar com um Mo-
çambique melhor, um Moçambique 
uno e indivisível, um país onde to-
dos de mãos dadas constroem um 
futuro melhor e mais risonho para 
todos. 
Como dizia a minha saudosa mãe 
“do esforço de cada um se constrói 
a felicidade de todos”. 

Continuado da Pág. 13 
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«Os seres humanos são dotados 
de uma natureza tal que não deve-
riam apenas possuir bens materi-
ais, mas deveriam antes possuir 
sustento espiritual. Sem o sustento 
espiritual, torna-se difícil adquirir e 
manter a paz de espírito» Dalai 
Lama. 
SONHADAS, planeadas, mereci-
das, aí estão elas, as férias. 
«Tempo anti-stress». Porque 
vivem submetidos a um trabalho 
desgastante, muitos cidadãos pro-
curam nas praias e nos grandes 
centros turísticos usufruir de um 
tempo de descanso acumulado du-
rante o ano. Há quem não espere 
pelo verão e aproveite os fins de 
semana para «relaxar», fazendo 
longas viagens desde onde moram 
até a segunda casa de habitação 
perto da praia, por vezes na com-
plicação de um trânsito nem sem-
pre fiável muito menos calmo.  
Ao regressar, muitos têm a sensa-
ção interior de que, em vez de te-

rem gozado as férias, as perderam, 
por terem caído nas «malhas da 
agitação», do ruído e da ansieda-
de do gozo fácil e esgotante. A re-
cuperação das forças físicas, apa-
nhando sol nas areias de qualquer 
praia ou gozando da sombra sono-
lenta de qualquer árvore numa 
quinta, não define nem significa 
descanso.  
Caro leitor, se os nossos cansaços 
fossem só de ordem física, a solu-
ção era fácil: bastava-nos dormir, 
mudar de ares e de actividade. 
Acontece que há cansaços que não 
são físicos nem se curam com fé-
rias nem desaparecem com mu-
danças de actividade. Não há férias 
que resolvem o cansaço de quem 
habituou a fazer cada vez mais coi-
sas em menos tempo e, com isso, 
a acelerar o seu desgaste. «Para 
este descanso não há pilhas 
recarregáveis». De facto, não 
basta «desligar-se» das preocu-
pações, porque, ao regressar de 

férias, tudo estará na mesma.  
Para usufruir de um verdadeiro 
descanso, eu vos deixo algumas 
dicas: «Só descansa bem quem 
sabe que uma vida intensa não é 
uma vida agitada – e facilmente 
nos agitamos querendo ter tudo, 
agarrar e usufruir tudo, fazendo-
nos rodear de mil coisas supérfluas 
e inúteis que afogam a paz e a 
nossa liberdade». «Só descansa 
quem se dispõe a parar diante das 
coisas pequenas e das pessoas 
simples e boas». Só descansa bem 
quem acredita que a felicidade tem 
pouco a ver com a riqueza, com os 
sucessos e com o prazer fácil». 
«Só descansa bem quem recorda 
que o sentido último da vida não 
se esgota no esforço, no trabalho e 
na luta, mas se  revela com mais 
clareza na alegria partilhada, na 
amizade, nos actos de solidarieda-
de e na convivência afectuosa». 

Dhinoutamalelane! 

Férias 

https://www.pensador.com/autor/voltaire/
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Quelimane Makholo)  –  A Polícia 
da República de Moçambique na 
Zambézia, deteve um cidadão de 
cinquenta anos, indiciado de roubo 
de medicamentos do Sistema Naci-
onal de Saúde no distrito da Maga-
nja da Costa. A Polícia avança que 
no total eram dois supostos mili-
tantes que decidiram semana pas-
sada arrombar os armazéns de 
medicamentos para engendrar o 
roubo. 
O crime deu-se no centro de saúde 
de Mapira, povoado do mesmo no-
me na localidade de Kariwa, Distri-
to da Maganja da Costa. O furto de 
medicamentos do sistema Nacional 
de Saúde é um cancro que lesa o 
Estado em milhões de meticais e 
prejudica a saúde dos cidadãos 
que necessitam de medicamentos 
para o tratamento de várias doen-
ças. 
O Porta-voz do Comando Provincial 
da Polícia da República de Moçam-
bique na Zambézia, diz que a polí-
cia esta no encalço do outro presu-

mível assaltante que se encontra 
foragido depois de ter suposta-
mente participado da acção crimi-
nosa com a finalidade de desviar 
medicamentos do sistema nacional 
de saúde para o mercado negro. 
A venda de medicamentos no mer-
cado clandestino faz parte de um 
sindicato extenso que muitas vezes 
culmina com a colaboração de al-
guns profissionais de saúde deso-
nestos que colaboram com a mafia 
dos roubos de fármacos nas unida-
des sanitárias e armazéns de medi-
camentos. Tem sido recorrente nos 
últimos anos casos de roubo de 
medicamentos nas unidades sani-
tárias e armazéns não obstante o 
esforço que tem sido empreendido 
pelo Ministério da Saúde e parcei-
ros no reforço das medidas de se-
gura na cadeia logística de distri-
buição de medicamentos. 
Maior parte dos armazéns foram 
instaladas câmaras de vigilância 
para conferir maior segurança e 
transparência na cadeia logística 

de fornecimen-
to de medica-
mentos visando 
evitar situações 
de desvio de 
fármacos. 
Sidner Lonzo, 
afirma que os 
indiciados ar-
rombaram a 
porta do arma-
zém e subtraí-
ram quantida-
des não especi-
ficadas de me-
dicamentos, 
entre antibióti-
cos e anti-
maláricos que 
deveriam servir 
para o trata-
mento de vá-
rios pacientes. 
Esse tem sido o 
dilema provo-
cado pelo sindi-
cato do crime 
que actua na 

esfera da saúde colocando vários 
pacientes em situações défices de-
vido a insuficiência de medicamen-
tos nas unidades sanitárias. 
O Porta-voz da Polícia da República 
de Moçambique na Zambézia, refe-
re que a corporação tem trabalha-
do com rigor na prevenção de ca-
sos de roubo de medicamentos em 
todo trajecto desde a chegada a 
província, aos armazéns e até nos 
centros de saúde. A Polícia alerta 
que não vai tolerar casos de roubo 
de fármacos do Sistema Nacional 
de Saúde, e adverte que várias in-
vestigações estão em curso para 
apurar os possíveis envolvidos nos 
esquemas de desvio. 
A província da Zambézia conta ac-
tualmente com três armazéns in-
termédios de medicamentos que 
jogam um papel crucial no triângu-
lo de armazenamento, gestão e 
fornecimento de fármacos. Os ar-
mazéns intermediários de medica-
mentos conservam enormes quan-
tidades que posteriormente são 
usados para o fornecimento de vá-
rias unidades sanitárias nos distri-
tos. Os Intermediários também são 
usados como seleiros ou stock para 
abastecer as unidades sanitárias 
dos distritos até as regiões mais 
recônditas em caso de insuficiência 
de material médico. 
O Porta-voz da Policia da República 
de Moçambique exorta aos cida-
dãos e profissionais de saúde a 
não envolverem-se em esquemas 
de roubo de medicamentos do sis-
tema Nacional de Saúde por cons-
tituir um perigo a saúde pública e 
crime punível por lei. Reafirma o 
comprometimento da corporação 
em continuar a desdobrar meios 
para neutralizar os malfeitores que 
actuam neste circuito prejudicando 
o estado em elevadas somas em 
dinheiro. 
Apela por outro lado aos cidadãos 
a denunciar futuros casos de des-
vio de medicamentos nas unidades 
sanitárias como forma de desenco-
rajar a prática na sociedade. 

Desvio de medicamentos leva detenção de 
um suposto malfeitor 
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