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Segundo Adriano Maleiane

Malária afecta a nossa economia e o
processo de desenvolvimento
O
Primeiro-Ministro
da
República de Moçambique,
Adriano Maleiane, afirmou que
a
malária
continua
a
representar um peso para o
sistema de saúde e afecta a
nossa economia e o processo
de desenvolvimento.
Adriano
Maleiane,
falava
ontem em Maputo,
por
ocasião da cerimónia de
celebração do dia mundial de
luta contra a malária.
Na ocasião, o Primeiro-

Ministro, fez saber que no nosso
país, estima-se que são perdidos
2 dias e meio de trabalho para
cada caso de malária, o que se
reflecte
na
redução
do
crescimento do Produto Interno
Bruto em 1,3% em cada ano. 16.
Maleiane, reconhece por outro
lado
que o caminho até
atingirmos a eliminação da
malária, como plasmado nos
Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável, ainda é longo e
difícil.

“No entanto, se continuarmos a
agir em conjunto, poderemos
atingir as metas previstas e
termos a malária sob controlo
no nosso país”, frisou.
Entretanto,
Moçambique
registou, em 2021, pouco mais
de 10 milhões e 100 mil casos
de malária, contra mais de 11
milhões e 300 mil casos
registados em 2020, o que
representa uma diminuição de
11%.

“Sala de Futuro” introduz novas técnicas
de ensino integrado
Que permite a utilização de
tecnologias, Futuro” estabelecida no “campus” da Universidade Pedagógica de Maputo, a
primeira a ser estabelecida das
quatros previstas no país .
Segundo o ministro Nivagara, a
“Sala do Futuro” é uma sala
multidisciplinar que serve de
oficina pedagógica para o ensino
integrado em STEM, equipado
com “kits” de ciências, robótica,

Equipamento digital que irá
permitir a integração de várias
áreas do saber no mesmo
espaço com novos métodos de
ensino para o desenvolvimento
de
competências
para
aprendizagem
baseada
na
resolução de problemas da
realidade.
Na ocasião o dirigente explicou
que “Sala do Futuro”foi
desenhada para a aplicação de

Publicidade Vodacom

O
Ministro
da
Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior,
Daniel Nivagara, desafia os
docentes da área de STEM
(Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática) a tornar
a salas de futuro relevante, por
forma a contribuir para o
desenvolvimento sócio- económico
dos
moçambicanos,
através da aplicação de novas
técnicas de ensino integrado
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Observatório
O Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, no
uso das competências que
lhe são conferidas pelo n.º
3 do artigo 5 do Estatuto
Orgânico da Presidência da
República, aprovado pelo
Decreto Presidencial n.º
4/2015, de 20 de
Fevereiro, nomeou através
de Despacho Presidencial
Francisco Ussene
Mucanheia para o cargo de
Conselheiro do Presidente
da República.
No uso das competências
que lhe são conferidas
pela alínea b) do n.º 2 do
artigo 159 da Constituição
da República, conjugada
com o n.º 2 do artigo 16 da
Lei n.º 27/2009, de 29 de
Setembro e sob proposta
do Conselho Universitário
da Universidade Eduardo
Mondlane, o Chefe do
Estado nomeou Manuel
Guilherme Júnior para o
cargo de Reitor da
Universidade Eduardo
Mondlane.
Em Despachos
Presidenciais separados e
sob proposta do Conselho
Universitário da
Universidade Lúrio, o
Chefe do Estado
reconduziu Marcelino
Marta Liphola para o cargo
de Vice-Reitor da
Universidade Lúrio e
nomeou Fred Charles
Nelson para o cargo de
Vice-Reitor da
Universidade Lúrio.
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Novas técnicas de ensino integrado e
permite a rápida comutatividade
entre o sistema clássico de ensino, a
utilização de tecnologias, o ensino
experimental e a promoção de
práticas cooperativas e colaborativas
tão necessárias para a maximização
dos resultados de aprendizagem e de
resposta aos novos estímulos com
que a juventude se depara.
Com esta visão, pretende-se segundo
o ministro, melhorar a aprendizagem
dos estudantes e todos os sistemas
(Ensino
Superior,
Educação
Profissional e Ensino Geral) e níveis;
atracção de mais estudantes na área
de STEM; aumento da investigação;
gosto pela área de STEM; e
relevância
na
vida
dos
moçambicanos.

Aliás, a mesma está pensada para se
poder trabalhar em rede, com a
realização de sessões de formação
síncronas, e também para se
poderem realizar filmagens dos
professores para que posteriormente
se partilhe com colegas e
orientadores, ou realizar conteúdos
multimédia para utilização com
outros colegas e alunos.
No que lhe concerne, o Reitor da
Universidade Pedagógica de Maputo,
Jorge Ferrão, manifestou satisfação
pelo facto de ser pioneira no
estabelecimento da “Sala do
Futuro” no país. Na ocasião,
reafirmou o compromisso de
transformar
num
espaço
de
referência para produção de novas
técnicas de produção cientifica.

“A intenção é explorar as
componentes de ciências, robótica,
e tecnologia para integração das
áreas de STEM, e transformar para
uma geração que num futuro
próximo possa servir o país, a região
e o mundo. É importante que o
mundo saiba que Moçambique faz
parte do mundo global”, sublinhou.
Importa referir que a “Sala do
Futuro” permite uma experiência
aplicada, digital e interactiva,
combinando tecnologia e inovação;
trabalho colaborativo; trabalho
conjunto entre estudantes em
sessões remotas e presenciais;
comentário para professores e
palestrantes aprimorarem os seus
métodos de ensino, comunicação
em tempo real.

Vodacom e ideiaLab promovem negócios
digitais de jovens empreendedores
A Vodacom Moçambique, em
parceria com a ideiaLab, lançou
oficialmente esta quinta-feira, o
programa “Vodacom PUXAP”, uma
iniciativa que tem por objectivo
desenvolver negócios inovadores de
jovens e apoiar a sua inserção e/ou
crescimento
no
mercado.
O
programa está alinhado com o
propósito da operadora de telefonia
e do seu parceiro ideiaLab de
promover a inovação centrada em
soluções tecnológicas de jovens, com
foco
na
promoção
do
empreendedorismo digital. Durante
a cerimónia de lançamento oficial da
iniciativa,
testemunhada
pelo
Secretário de Estado da Juventude e
Emprego, Oswaldo Petersburgo,
foram an unciadas as doze startups
seleccionadas para o programa, que
irá decorrer em duas fases, sendo 07
meses para a aceleração dos
negócios através de workshops de
capacitação em empreendedorismo,
com
especialistas
nas
áreas
relevantes, e 11 meses para a pós
aceleração, onde será feito o
acompanhamento, a monitoria e a
avaliação do progresso das startups,
e serão realizados eventos para
ligações a potenciais parceiros.
Durante o lançamento, realizou-se
uma mesa redonda envolvendo
diversos
intervenientes,
com
destaque para experts em tech e
negócios, com o objectivo de inspirar

Cada vez mais osjovens a
empreenderem através de ideias
inovadoras. Para o efeito, foram
debatidos temas relativos aos
negócios digitais e tecnológicos e a
sua contribuição para o mercado
local.
“Com
este
projecto,
acreditamos que podemos melhorar
as iniciativas empreededoras dos
jovens, proporcionando o acesso a
um conjunto de competências e
oportunidades, para que possam
fazer crescer os seus negócios. Os
pequenos negócios independentemente do momento em que
estiverem inseridos – precisam de
suporte, para que possam resistir às
variações externas. O objectivo final
é, não só desenvolver as startups,
mas impulsioná-las a criar um
impacto positivo nas comunidades
onde estão integradas”, referiu Mara
Sindaco, Gestora Executiva da Área
de Produtos e Serviços Digitais da
Vodacom, sobre a importância deste
programa. Na sua intervenção, o
Secretário de Estado da Juventude e
Emprego, Oswaldo Petersburgo,
felicitou a Vodacom e o seu parceiro
ideiaLab por esta iniciativa, que
amplia e diversifica as oportunidades
de participação da juventud no
processo de desenvolviento de
Moçambique através do empreendedorismo e apelou aos jovens a não
desperdiçarem esta oportunidade
“Vocês serão submetidos a um

Processo prático de amadurecimento empreendedor, em que
será preciso aproveitar cada fase,
cada exercício, cada tarefa , com
muita responsabilidade, dedicação
e comprometimento. Segurem bem
e não larguem esta oportunidade. É
isso que nós queremos que os
jovens tenham, crença! Devem
acreditar e participar, e com todo o
vosso saber e transparência,
vencer.”apelou Petersburgo aos
jovens empreendedores. Recordese que o processo de candidaturas e
participação no Vodacom PUXAP
teve lugar através de plataformas
online, de 09 de Março a 03 de
Abril. Numa primeira fase, foram
seleccionados candidatos com os
critérios de elegibilidade definidos.
Posteriormente, com base nas
avaliações, foi criado um ranking no
qual 12 negócios com melhor
pontuação foram seleccionados
para
mentoria
presencial.
Participam nesta iniciativa, jovens
com idades compreendidas entre os
18 e os 35 anos, que gerem
negócios tecnológicos e digitais com
um protótipo pronto para testar ou
em fase inicial de comercialização,
nas áreas de educação , fintech ,
lifestyle , entretenimento, saúde,
transporte,
logística,
meio
ambiente, turismo, entre outros.

INSS prossegue capacitação de técnicos sobre
a posentação

Siga-nos No
Facebook
(Jornal Mercados)

O director da Administração e
Finanças do OINSS, Jaime Nhavene,
que procedeu à abertura da
capacitação dos técnicos do INSS
sobre
a
orientação
para
aposentação,
saudou
os
participantes e formadores que
prontamente
abraçaram
este
projecto formativo, de modo a
dotarem os quadros gestores de
recursos humanos da instituição,
bem como os que entram para o
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Processo de aposentação, de
conhecimentos,
habilidades
e
atitudes que lhes permitam lidar com
a devida competências, em matéria
de aposentação, que não somente
afecta a instituição, sobretudo os
funcionários e suas famílias e a
sociedade em geral.Nhavene disse
ainda
que
o
processo
de
capacitação
que
decorre
na
Namaacha é uma aposta que o INSS
faz, esperando tendo em conta o

Bom desempenho dos visados, ao
mesmo tempo que apelou para, ao
longo do curso, a serem proactivistas e construir um espírito
de auto-superação, uma vez que
terão a oportunidade de serem
capacitados sobre matérias relativas a aspectos jurídicos de
aposentação, no âmbito da lei que
vigora.Por sua vez, o facilitado do
curso, Marcelo Kantu, afecto à
AMODEFA, disse que os técnicos
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do INS S estão munido de conhecimentos
sobre a matéria, contudo, é de extrema

Importância que sejam preparados em
aspectos sociológicos da aposentação.

Presidente da República efectua
visita de Estado à Uganda
O Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, efectua de 27 a 29 de Abril de 2022
uma Visita de Estado à República do
Uganda, à convite do seu homólogo
ugandês, Yoweri Kaguta Museveni.
A visita do Chefe do Estado moçambicano a
Uganda visa fortalecer e aprofundar os
laços históricos de solidariedade, amizade e
de cooperação política, económica, social e
cultural entre os dois países.
Em Kampala, o Presidente Nyusi vai manter
conversações oficiais com o Presidente
Museveni, onde irão trocar impressões
sobre a situação política e económica dos
dois países, o reforço da cooperação
económico-empresarial e outros assuntos
de interesse comum a nível regional,
continental e mundial. Os Governantes irão
igualmente avaliar o estágio da cooperação
bilateral, com destaque para as decisões
tomadas na última Visita de Estado do
Presidente ugandês a Moçambique,
realizada em Maio de 2018.

Nesta deslocação, o Presidente da República
far-se-á acompanhar pela Esposa, Isaura
Ferrão Nyusi e pelos Ministros dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação, Verónica
Nataniel Macamo Dlhovo; da Indústria e
Comércio,
Silvino
Moreno;
dos
Combatentes, Josefina Mpelo; o ViceMinistro da Agricultura e Desenvolvimento
Rural, Olegário Banze; Secretário de Estado
da Juventude e Emprego, Osvaldo
Petersburgo;
Alto
Comissário
de
Moçambique no Quénia, Jerónimo Chivavi;
Deputados da Assembleia da República,
quadros da Presidência da República e de
outras instituições do Estado.
Antes da partida, o Chefe do Estado irá
participar, as 14:00 horas do dia 26 de Abril
corrente, no Grande Cerimonial, no Terminal
Presidencial do Aeroporto Internacional de
Maputo, acto que simboliza a saída do Chefe
do Estado para uma Visita de Estado à
República do Uganda.

Vende-se Uma
Propiedade

Elevado preço do petróleo

Fitch Solutions considera Angola
país africano mais beneficiado
A consultora Fitch Solutions considerou
hoje que Angola é o país mais beneficiado
com a subida dos preços do petróleo desde
o princípio do ano, antevendo uma
valorização do kwanza de 23,1% este ano.
preços elevados do petróleo são positivos
para os produtores, mas Angola será a
grande vencedora”, escrevem os analistas
da consultora Fitch Solutions, num
comentário à evolução das principais
economias africanas. Agência de notação
financeira Fitch Rating apontam que a
subida do preço do petróleo desde o
princípio do ano, e acelerada desde a
invasão da Ucrânia pela Rússia, terá
consequências positivas para Angola.
“Antevemos que os preços do petróleo de
Brent subam de uma média de 71 dólares
por barril para 100 dólares este ano, e que a

produção de crude em Angola aumente 3,5%
este ano, depois de cinco anos de queda, o
que vai aumentar as receitas das
exportações, que valem 90% do total”,
escreve a Fitch Solutions.
Apesar da forte subida no primeiro
semestre, a consultora estima que o
crescimento abrande na segunda metade do
ano, “devido ao enraizamento das sanções
contra a Rússia e à subida da produção da
OPEP+, dos Estados Unidos e do Irão, para
atingir uma média anual de 100 dólares por
barril”.
A subida na entrada de divisas tem também
um efeito positivo no kwanza, que desde o
ano
passado
está
a
valorizar-se
significativamente, depois de uma queda
acentuada desde a liberalização parcial da
taxa de câmbio, em 2017.

Segundo FMI

Países europeus não
escapam a uma recessão

Localizado no Bairro do
Albazine.
Dimensões: 50x100. A 500
metros da estrada circular
Contacto: 86 363 4408;
846416488 ou 847349365

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê como difícil para várias
economias europeias, a começar pela Alemanha, evitarem uma recessão na
atual conjuntura, mesmo que seja “suave”.
Segundo o responsável do FMI, entre as grandes economias europeias, a
que corre maior risco é a Alemanha, quer pela dependência da energia

Proverbio
“Se eu tivesse um dolar,
investiria na publicidade”

Assine o jornal Mercados
Contacte: +258 82 532 6211
jmercados@teledata.mz
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Russa, quer pelos constrangimentos
que está a enfrentar nas cadeias de
abastecimento.
De acordo com Kammer, embora
possa ser uma recessão “leve” é
possível no caso deste país.
O relatório projeta diferentes
cenários caso a guerra na Ucrânia se
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prolongue e faz uma estimativa do
que pode acontecer se a Rússia cortar
o fornecimento de gás: se o corte
durar seis meses será suportável, mas
Se durar um ano, a queda média do
Produto Interno Bruto (PIB) na região
poderia ser de 3%, com intervalos por
país a variar entre 1% a 6%, neste

último caso na Alemanha.
O FMI publicou hoje o relatório
sobre a situação económica e as
perspetivas na Europa, que aponta
para uma previsão de crescimento
para as economias avançadas da
região de 3% e de 3,2% no caso das
economias emergentes da região.

Nesse cálculo, o FMI não inclui a
Rússia, Bielorrússia ou a Ucrânia,
cujas quedas de crescimento são
maiores devido ao conflito, nem a
Turquia. Já a inflação média nas
economias avançadas é estimada em
5,5% este ano e a das economias
emergentes em 9,1%.

Wall Street segue em queda mas Twitter sobe perto de 4%
A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em
baixa devido a receios associados aos efeitos
económicos dos confinamentos na China, mas as
ações do Twitter sobem quase 4%.
O índice Dow Jones descia 1,21% para 33.400,53
pontos e o Nasdaq recuava 0,80% para 12.734,38
pontos.
O índice alargado S&P 500 perdia 0,80% e estava
em 12.734,38 pontos.
Na passada sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque
teve a sua pior sessão desde finais de 2020
devido à preocupação com a próxima subida das
taxas de juro, depois de a Reserva Federal (banco
central) se ter mostrado disposta a adotar
medidas mais duras para travar a inflação.
Segundo analistas, o mercado está agora a seguir

a evolução dos casos de covid-19 na China, onde
os números de mortes têm aumentado e as
autoridades
reforçam
as
medidas
de
confinamento em Xangai e preparam-se para
fazer o mesmo em Pequim.
Os investidores continuam também atentos aos
resultados trimestrais das grandes empresas
cotadas, como a Coca-Cola, que subia 1,59% em
bolsa depois de ter divulgado um aumento dos
lucros.
As ações do Twitter subiam perto de 4% em Wall
Street depois de vários ‘media’ norte-americanos
indicarem que a rede social está prestes a aceitar
a oferta de compra apresentada por Elon Musk.
Na passada quinta-feira, Musk, líder da Tesla,
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indicou que assegurou perto de 46,5 mil milhões
de dólares (42,8 mil milhões de euros) para
financiar a compra do Twitter e que tenta
negociar um acordo para a aquisição.
Segundo várias fontes, citadas em particular pelo
New York Times, Wall Street Journal e CNBC, o
grupo poderá anunciar hoje desenvolvimentos
sobre a sua aquisição.
Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones,
destacavam-se as descidas da Verizon (-3,08%),
da Chevron (-2,64%) e da Nike (-1,89%).
Nos outros mercados, o preço do barril de
petróleo do Texas descia para 96,53 dólares e o
rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos
baixava para 2,78%.

