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Recursos Naturais. Ensinar 
e envolver as comunidades a 

adoptar hábitos que promovam 
a conservação do ambiente!...

PELO MEIO
AMBIENTE

SAÚDE & 
BEM ESTAR
Poliomielite. Conheça todas

as Causas, Sintomas, Sinais, 
Diagnóstico, Tratamento e 

Prognóstico! ...
Táyra Augusto 

Nomeação. A Presidente do 
Grupo ICEF Módi Maleiane foi 

nomedada Embaixadora do 
Futebol Feminino Nacional.

FUTEBOL
FEMININO

Uso e Abuso da Tecnologia
no Tráfico de Pessoas. Lança-

da a celebração do Dia Mun-
dial contra o Tráfico Humano!

DIREITOS
& DEVERES
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Lançado novo 
formato de 
Palestras

NUNCA TIVE AULAS
DE CANTO NEM 

COMECEI A CANTAR 
NA IGREJA
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A Táyra possui três 
actividades em sua 
vida. Quando co-
meça a desenvolve-
-las como sustento?

Bom, primeiro dizer 
que não vivo das 
três, mas sim de 
duas. Vejamos. Com 
a música, comecei 
a cantar na adoles-
cência, nunca tive 
aulas de canto nem 

TÁYRA AUGUSTO
Nossa interlocutora vive três momentos da sua 
vida, um com a música, outro com a moda e por 
fim com a engenharia química. Jovem mulher que 
abraçou os palcos cantando vários estilos musi-
cas. Táyra como é conhecida no mundo musical, 
possui uma EP e, espera lançar seu primeiro álbum 
de carreira. Enquanto o álbum não vem, Táyra vai 
ocupando os dias na administração de uma ONG. 

Texto & Fotos: 
Izidro Dimande

cantei na igreja 
como muitos. Can-
tava em espectá-
culos escolares, em 
eventos privados de 
famílias e amigos, 
depois passei para 
grupos musicais da 
cidade de Maputo 
fazendo coros. A 
partir de 2015 co-
meço a levar a sério 
a música através da 
participação em um 
álbum – Os Filhos 
Da Terra – do artis-
ta TRACKS. Depois 
passo para o grupo 

Dream Inc, onde a 
actividade era in-
tensa, pois havia 
muito trabalho de 
grupo, apoiando-
-nos para a melho-
ria da música e do 
ritmo desejado. Fa-
zíamos músicas di-
versificadas o que 
trouxe em mim a 
actual escolha o 
house music. Em 
2017 passo para os 
The Other Room 
onde gravamos o 
álbum Abacate. O 
nome surge inspi-

rado nas cores do 
quarto de um dos 
integrantes do gru-
po, que era todo 
verde-abacate (ri-
sos). Passávamos as 
tardes neste quarto 
gravando e escre-
vendo letras para 
o álbum. The Hood 
Brodz é minha 
nova banda com a 
qual colaboro des-
de 2019. Gravamos 
uma música Deep 
House com o título 
Sweet Feels, que foi 
lançada no período 
da pandemia, cuja 
repercussão pública 
foi fantástica, acei-
te pelos ouvintes 
o que levou a que 
o nosso trabalho 
continuasse com a 
perfeição exigida. 
Em seguida lança-
mos a música Pan-

da, cuja mensagem 
era para motivar os 
nacionais a dedica-
rem aos esforços da 
vida, através do tra-
balho, é um género 
Amapiano. Veja que 
saí do Rap, Funk, 
R&B, para House 
e Amapiano. Foi 
com os The Hood 
Brodz que comecei 
este estilo musical. 
Gosto das instru-
mentais, a batida, 
a vibração desde 
ritmo em palco e a 
minha colocação de 
voz nele. É fantás-
tica! A moda surge 
quando estudante 
na África do Sul. A 
engenharia química 
faz parte da minha 
formação universi-
tária ou seja, ganho 
a vida com a música 
e administração.

    Música

NUNCA TIVE AULAS DE 
CANTO NEM COMECEI A 

CANTAR NA IGREJA
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O que falta para o seu 
novo álbum?

O álbum será de Deep 
House, e porquê house? 
Dos vários produtores 
que trabalharam comi-
go não encontrei quem 
pudesse-me ajudar a 
produzir este álbum. 
Até que surgem os The 
Hood Brodz, que apos-
taram no ritmo. Estamos 
neste momento a gravar 
as músicas e esperamos 
que seja esse ano o lan-
çamento. Outro impas-
se foi a minha formação 
universitária que estava 
a terminar não dando 
tempo para o álbum que 
já devia ter saído ano 
passado, estivesse a ser 
tocado nas festas. 

Os músicos ganham di-
nheiro colocando as 
músicas nas plataformas 
digitais? Faço essa per-
gunta, tendo em conta 
que tem uma EP lançada 
no digital.

Não. Se um músico quer 
fazer uma carreira deve 
realizar shows. Sem isto 
fica-nos difícil ganhar di-
nheiro. Colocar nas pla-
taformas digitais é mas 
uma amostra. Carreira 
faz-se com espectáculos 
e venda de álbuns e isso 
nunca vai mudar.

Já esteve em espectácu-
los nacionais?
Não tantos ainda. Mas 
foi fantástico cantar na 
última gala de despor-
tos, com os The Hood 
Brodz, o público ali pre-
sente aplaudiu nossa 
presença com afinco e 
júbilo. Sentíamos as pes-
soas a compassarem ao 
nosso ritmo. Por vezes 
apresento-me sozinha 
em pequenos palcos de 
casas de eventos.

Com este corpo, como 
entrou em passarela?
Risos. Na altura a estudar 
na África do Sul em 2017, 
meus colegas do colégio 
diziam que tenho cara 
para modelo comercial, 
para estar em passare-
la. Fiquei a pensar nessa 
proposta em vários dias 
até que começo a pro-
curar na rede digital, so-
bre agências que faziam 
a selecção de modelos. 
Inscrevi-me a uma e 
consegui passar em um 
casting da marca Acker-
mans. O serviço de mo-
delo não é fácil, confes-
so, tens de entrar numa 
regra para continuares 
como és desejada pela 
marca. É uma indústria 
automaticamente fan-
tástica porque é diversifi-
cada, tens modelos para 
apresentar um produto 
em cada parte do corpo, 
exerci a moda até fina-

lizar os meus estudos. 
Quando cheguei em Mo-
çambique, inscrevi-me 
as agências existentes e 
nenhuma chamou-me. A 
nossa indústria de moda 
enquanto não tiver uma 
tabela de quanto deve 
pagar as modelos ou re-
presentantes de marcas, 
fica complicado ela de-
senvolver. 

Consegue aliar a música 
com o  trabalho na ONG?
Nesse momento traba-
lho em uma ONG como 
técnica administrativa 
e depois do expediente 
sou cantora. A engenha-
ria química ainda não 
consegui encontrar em-
prego. Entro para admi-
nistração no período da 
pandemia a procura de 
emprego, vi a vaga, can-
didatei-me e fui aceite, 
tive de aperfeiçoar algu-
mas regras e técnicas da 
administração e gestão 
de recursos.

E o que mais podemos 
saber?
As dificuldades existem, 
isso todos os leitores de-
vem ter em conta. Veja o 
meu caso, uma formação 
que não exerço, o país 
está com muitos licen-
ciados a procura de em-
prego, isso é um desafio 
para todos o que nos co-
loca na necessidade de 
nos reinventarmos.     

Táyra Augusto,
25 anos. Filha de 

pai cristão e 
mãe muçulmana.

Está a ler 
O ALQUIMISTA 

de Paulo Coelho
Adora feijoada.

Não gosta de falar 
de política.

Admira Michelle 
Obama

Praticou voleibol
E tem a Lurdes 

Mutola no coração
FRASE:

Um dia de cada vez



SOLICITE JÁ O SEU CRÉDITO E
AGRUPE TODAS AS SUAS COMPRAS DE

MÓVEIS
DECORAÇÃO, 

ELECTRODOMÉSTICOS
PARA SUA CASA

TEMOS PARA SI

 Consultoria e Orientação Financeira
 Financiamos o sonho de renovar o seu lar 
 Acesso ao crédito para o seu negócio
 Oferecemos uma Taxa de Juro

competitiva de 1 a 36 meses

Crédito Negócio 
Crédito Rápido

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
Av. Fernão Magalhães, No 61, R/C

+258 86 42 87 562
 icefmicrocredito@icef.co.mz 



Depois de ser nomeada 
pela Federação Mo-
çambicana de Futebol, 

como a Embaixadora do Fu-
tebol Feminino, Módi Maleia-
ne entregou a Taça a equipa 
da Cidade de Maputo vence-
dora do Torneio Provincial de 
Futebol Feminino organiza-
do pelas associações provin-
ciais e a Federação Moçam-
bicana de Futebol. Os jogos 
foram realizados no campo 
do AFRIN e, as equipas que 
representaram a Cidade de 
Maputo venceram o certame. 
Foram partidas emocionan-
tes, cheias de brilho e bas-
tante espectáculo.

    Nomeação
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FUTEBOL FEMININO 
CONTA COM NOVA 

EMBAIXADORA

As participantes deram o 
melhor de si, agradando aos 
amantes de futebol.

Sinto-me honrada com a no-
meação para Embaixadora 
do Futebol Feminino.
A FMF acaba de me confiar 
esta nobre missão para repre-
sentar o futebol feminino em 
Moçambique e na diáspora, 
que humildemente aceitei e 
farei o máximo para melhor 
atender aos desafios que se 
impõem na promoção desta 

modalidade. Como presiden-
te da ICEF tenho apoiado a 
prática do desporto e breve-
mente apresentaremos, em 
parceria com a FMF, algo que 
vai impactar positivamente o 
futebol feminino em Moçam-
bique. Para mim, todo conhe-
cimento pode se transformar 
em uma acção. Bem-haja ao 
futebol feminino, e conti-
nuaremos a promover esta 
prática, pois, acreditamos no 
talento das meninas. – Disse 
Mody Maleiane.    



Oencontro entre as partes serviu para 
se traçar estratégias que anteveem 
uma parceria nas actividades relacio-

nadas com o futebol feminino nacional. No 
meio do diálogo, Mody Maleiane, Embaixado-
ra do Futebol Feminino mencionou os pontos 
fulcrais para a materialização destas parcerias 
deixando o delegado da Laliga para Ango-

la e Moçambique Edmundo Endje satisfeito. 
Este representante por sua vez apresentou 
as directrizes que a La Liga tem no tocante a 
afirmação de parcerias, desde a compliance e 
os aspectos ligados ao género desportivo. A 
materialização das acções terá seu desfecho 
ainda neste ano de 2022, bastando as partes 
finalizarem os termos e condições.   

PARCERIA ENTRE A LALIGA E O FUTEBOL FEMININO
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    Protagonismo das Potências Mundiais

Por: José Sumbane

O actual modelo de cres-
cimento económico 
não permite que as 

empresas se tornem compe-
titivas que criem efeitos mul-
tiplicadores onde se instalam, 
e tem um efeito não desejado 
por estar bastante limitado na 
criação de emprego e conse-
quentemente deixa de lado a 
mão-de-obra em idade pro-
dutiva.
É necessário quebrar o ac-
tual modelo e reconstruir um 
novo modelo que propicia um 
crescimento económico acei-
tável para os desafios actuais 
do mercado doméstico assim 
como o mercado Internacio-
nal. O país precisa de um mo-
delo que por si só pode forti-
ficar o sector empresarial local 
sem que para tal, haja neces-
sidade do Governo á tempos 
ser obrigado a buscar finan-
ciamento para os seus agen-

COMO TORNAR AS EMPRESAS MOÇAMBICANAS 
COMPETITIVAS

tes económicos. Uma das for-
mas de atrair os investidores 
sejam eles nacionais ou não, é 
criação de um bom ambiente 
de negócios que se traduz em 
menos burocracia, simplifica-
ção de carga tributária, para 
estimular o investimento e re-

ter mais massa monetária nas 
mãos dos agentes económi-
cos.
O país pode crescer e diver-
sificar sua base tributária em 
menos de uma década e tor-
nar-se numa das principais 
economias da região do con-
tinente num curto prazo de 
tempo. As sanções aplicadas 
ao estado Russo abrem um 
caminho para as exporta-
ções de recursos energéticos 
para o bloco Europeu e ou-
tros. Com a entrada de divisas 
provenientes das vendas de 
recursos energéticos pode-
-se fazer o uso para adianta-
mento dos créditos que o país 
tem nas praças internacionais 
e nacional, de modo que num 
futuro próximo tenha menos 
créditos e com isso possa fa-
zer mais investimentos inter-
nos para melhor a qualidade 
de vida do seu povo.   

Maria de Lurdes Mutola, a única moçambicana cam-
peã mundial e olímpica, foi homenageada nos Esta-
dos Unidos da América. O reconhecimento à meni-
na de ouro teve lugar, no contexto do Campeonato 
Mundial de Atletismo 2022. Mutola foi reconhecida 
como um ícone do atletismo em Springfield, Ore-
gon, um Estado norte-americano com tradição no 
atletismo.   

MUTOLA É A PRIMEIRA 
MOÇAMBICANA A MERECER 
UMA DISTINÇÃO SIMILAR

AGOSTO DE 202208             OPINIÃO DO LEITOR



    Seguros
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A AMSCO, em 
parceria com a 
Chartered Insu-

rance, do Reino Unido 
(CII-UK), realizou pela 
primeira vez em Mo-
çambique, a forma-
ção de formadores na 
área de seguros com 
padrões internacio-
nais.
Tratou-se de um cur-
so intensivo, cujo 
público-alvo são os 
formadores já exis-
tentes que capacitam 
pessoas na área de 
seguros, bank-assu-
rance, gestão de ris-
cos, correctores de 
seguros ou regulado-
res do sector, assim 
como aqueles que 
pretendem iniciar um 
percurso profissional 
como formadores de 
formadores no sector 
de seguros.

CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES

Os formandos pode-
rão ser os futuros for-
madores do Instituto 
de Seguros e Gestão 
Empresarial (ISGE) 
da AMSCO de modo 
a satisfazer um dos 
requisitos de padro-
nização e qualidade 
das formações profis-
sionais na área.
A iniciativa de reali-
zação da formação é 
o primeiro passo em 
prol da implementa-
ção da ISGE - AMSCO 

de seguros e gestão 
empresarial. Este ins-
tituto vem responder 
ao vazio existente em 
Moçambique de insti-
tuições de formação 
profissional na área 
de seguros e gestão 
empresarial acredi-
tadas tanto a nível 
nacional como a ní-
vel internacional. E 
é uma consequência 
natural do trabalho 
da AMSCO em Mo-
çambique e outros 

países africanos de 
língua oficial portu-
guesa. Há mais de 10 
anos que a AMSCO 
vem apoiando o de-
senvolvimento desta 
indústria, através da 
componente de ca-
pital humano e pre-
tende contribuir com 
mais pessoal local 
qualificado de acordo 
com o mercado na-
cional, mas também 
com qualidade inter-
nacional.    

A representante da 
AMSCO Hélia 

Nsthandoca fala 
dos resultado 
alcançados!...

Falando em Maputo à impren-
sa, a directora executiva para 
África Lusófona da AMSCO, 

Hélia Nsthandoca, avaliou positi-
vamente a primeira formação de 

formadores de Seguros, orientado 
pela Chartered Insurence Institu-
te – CII – UK, com participantes 
de Moçambique, Zâmbia, Zimba-
bwe e Camarões. Hélia Nsthando-

ca apontou os caminhos a médio 
prazo rumo à especialização de 
recursos humanos na área de Se-
guros, um processo que inicia no 
imediato com esta formação, mas 

    África Lusófona

AMSCO PRETENDE SUPRIR FALTA DE CAPITAL 
HUMANO QUALIFICADO NA ÁREA DE SEGUROS
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também com a instalação de um 
instituto de formação em seguros 
e gestão empresarial.

Que impacto esta formação está a 
gerar, ou então espera-se que gere, 
tendo em conta que é a primeira?
O primeiro resultado imediato é 
termos moçambicanos capacita-
dos para ministrar uma formação 
de seguros no país, no nosso cen-
tro de formação profissional que 
está em constituição em uma fase 
já avançada. Estes formadores têm 
qualidade internacional, esse é o 
primeiro impacto. O segundo im-
pacto é que a partir de agora mo-
çambicanos que queiram começar 
uma carreira na área de seguros 
ou melhorar as suas competên-
cias, podem também aproximar-
-se a nós para juntos trilharmos 
esse caminho de termos profissio-
nais moçambicanos qualificados e 
acreditados não só no país mas a 
nível internacional isso é o que nós 
esperamos influenciar como uma 
empresa que contribui para o de-
senvolvimento do capital humano 
que somos.

Que matérias estão a ser lecciona-
das e qual tem sido o nível de inte-
resse dos formandos?
São várias matérias que abarcam 
tudo que tem a ver com seguros. 
Claramente que como uma forma-
ção profissional, ela está estrutura-
da de modo a começar pela base, 
progredir até chegar à especializa-
ção. Por exemplo, alguns dos que 
estão a ser formados como for-
madores nunca estiveram familia-
rizados com o sector, ou seja, tem 
aquela vontade ou são formadores 
em outras áreas, esses formadores 
vão começar a formar na base com 
conceitos essenciais ou fundamen-
tais, como a legislação. E, depois, o 
sector de seguros têm várias espe-
cializações, há aqueles que traba-
lham com queixas, há os que traba-
lham na administração, na gestão 
de uma empresa de seguros ou na 
atenção ao cliente, portanto, há vá-
rias áreas de interesse. Então, vai 
depender da saída que o formando 
escolher e vai ter que se especia-
lizar nessa área. E a partir daí terá 
os conhecimentos básicos, médios, 

avançados até ao especializado. 
Este percurso leva um período de 5 
a 10 anos. À medida que vai avan-
çando a pessoa ou a empresa vai 
determinar a especialização.

Num país como Moçambique com 
vários projectos económicos em 
desenvolvimento, o entendimento 
da AMSCO é que a área de seguros 
tem um grande potencial?
Eu direi ao contrário, já não é um 
potencial, é uma certeza. A AMS-
CO tem intervenção na área de se-
guros há mais de 10 anos aqui em 
Moçambique, em Angola e em ou-
tros países. Notamos que um dos 
desafios para o progresso da área 
é a falta de capital humano qualifi-
cado, não é o único, mas é o maior 
desafio.
 
Este instituto que está em criação 
podemos assumir que é somente 
formação em seguros ou é espe-
cializado em outras áreas?
Chama-se “Instituto de Seguros 
e Gestão Empresarial” (ISGE) por-
que a AMSCO opera mais na ges-
tão empresarial. O nosso principal 
serviço é a assessoria na gestão, 
historicamente é o que a AMSCO 
vem fazendo, apoiamos o desen-
volvimento das empresas às vezes 
com a colocação de executivos, ca-
pacitação na área de gestão, mas 
em concreto em Moçambique nós 
sentimos que a área de seguros é 
onde temos uma grande lacuna, 
não existe neste momento uma 
instituição deste tipo, por outro 
lado, temos tido muitos pedidos, 
isso significa que naturalmente 
têm de se fazer outra intervenção 
que é contribuir para a formação 
dos moçambicanos neste sector, 
isto é uma consequência natural 
do nosso trabalho.

Haverá outras formações posterio-
res a esta e quais são os números 
mínimos necessários de moçambi-
canos que farão parte dos primei-
ros formadores?
Formadores já temos nesta fase, 
agora para a outra formação de 
formadores eu não posso dizer 
quando será, vai ser determinado 
pela demanda do mercado, pri-
meiro temos que utilizar os que já 

demonstraram interesse e estão a 
ser formados, então, à medida que 
a demanda de formandos cresça, 
porque há um número máximo de 
formandos que devem ser geridos 
por um formador, haverá outras 
acções. Isto também é um requi-
sito de qualidade da CII-UK, um 
formador não pode ter ao mesmo 
tempo um número indeterminado 
de formandos. Então se nós che-
garmos a ter, por formador um 
número acima daquele máximo, 
significa que temos que fazer mais 
uma formação de formadores. Por 
enquanto, não sei se será neste 
ano porque o nosso desafio será 
começar com as formações o mais 
rápido possível. Não como institu-
to, mas como preparadores, por-
que o exame global de referência 
é este. Então qualquer moçambi-
cano que queira começar a carreira 
no sector de seguros ou melhorar 
as suas competências sempre vai 
ter que fazer o exame na CII-UK 
e a nível local já temos estes for-
madores que podem acompanhar 
a preparação. Neste momento po-
demos afirmar que, quem queira 
fazer o exame na CII-UK, poderá se 
aproximar a AMSCO ou contactar 
os nossos formadores para apoia-
rem o seu percurso da preparação 
para o exame.

Os objectivos desta formação es-
tão alcançados?
Sim, estou muito satisfeita e tam-
bém surpreendida positivamente, 
porque temos uma composição 
heterogénea de participantes. Al-
guns nunca estiveram familiariza-
dos com este sector de seguros e 
vão começar agora, mas também 
na mesma sala do curso o mais 
alto nível de especialistas de se-
guros, então essa mistura é muito 
boa para a partilha de experiências 
em perspectivas diferentes. Isso 
garante-nos, igualmente, dar uma 
resposta para todo tipo de exi-
gência, ou seja, hoje estamos em 
condições de formar novatos no 
sector ou um executivo de topo, 
porque temos formadores com es-
sas características, então desde a 
minha perspectiva como membro 
da CII-UK, estamos muito satisfei-
tos.    
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A expansão da electrifi-
cação nas zonas rurais 
através da mini-redes 

assim como a construção de 
mais postos de abastecimen-
to de combustíveis (PACs), 
este último no quadro do 
programa Incentivo Geográ-
fico, continuam a constituir 
apostas do Fundo de Energia 
FUNAE, com vista a abranger 
um número cada vez maior 
de moçambicanos.
A aposta foi expressa pelo 
Chefe da Divisão de Estu-
dos e Planificação, Edson 
Uamusse, na intervenção no 
painel de debates subordi-

nado ao tema “Estratégias 
para resposta à demanda de 
mão-de-obra qualificada nos 
projectos das energias reno-
váveis e da indústria extracti-
va de recursos mineraisʺ, in-
serido na Feira e Conferência 
Internacional de Educação e 
Tecnologia, organizada pela 
Comunidade Académica para 
o Desenvolvimento (CADE), 
decorrida entre os dias 21 a 
23 de Julho de 2022, no edi-
fício sede do Conselho Mu-
nicipal da cidade de Maputo.
ʺPromover o acesso a ener-
gia fora da rede para ajustar a 
nova conjuntura do país, ga-

rantir a eficiência energética 
e, por conseguinte, reduzir o 
desflorestamento então en-
tre os desafios do FUNAEʺ, 
afirmou Uamusse.
No encontro de três dias re-
centemente havido em Ma-
puto, Uamusse disse por 
outro lado que a nova estra-
tégia do FUNAE, introduz um 
conceito integrado, dentro e 
fora da rede, visando acele-
rar o acesso de energia eléc-
trica à população bem como 
o estabelecimento dum mo-
delo operacional técnica e fi-
nanceiramente viável.    

In: FUNAE

EXPANSÃO DO ACESSO A ENERGIA E 
COMBUSTÍVEIS ENTRE APOSTAS DO FUNAE

    Zonas Rurais
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A participação das co-
munidades na con-
servação dos recursos 

deve-se dar enfase ao ensi-
namento sobre o que são e 
como estão classificados e 
localizados, para a pesquisa-
dora em educação ambien-
tal, Marieta Balane, para o 
envolvimento da população 
é importante que se tenha 
em consideração as áreas 
de conservação. Porque a 
maioria dos recursos florís-
ticos e faunísticos abunda 
nestas áreas. Geralmente as 
comunidades, são envolvidas 
quer de forma individual ou 
colectiva para garantir que 
os recursos não escasseiam 
ou para que as plantas não 
sejam retiradas de forma 
desordenada, estamos a fa-
lar de plantas medicinais e 

    Recursos Naturais

aquelas de que os animais 
se alimentam delas. Para o 
caso de recursos hídricos, 
em comunidades mas reser-
vadas as pessoas tem hábi-
tos e comuns na utilização 
do precioso liquido, de certa 
forma essa comunidade não 
tem consciência de utilização 
da água e é necessário que 
se informem às comunida-
des que os produtos de lim-
peza usados na lavagem da 
roupa e outros objectos po-
dem ser nocivos a essa água 
e aos seus consumidores. Os 
hábitos e costumes das co-
munidades por vezes são os 

que mais devem se ter em 
conta quando vamos falar 
da gestão dos recursos, atra-
vés dos líderes comunitários 
podemos resolver um deter-
minado assunto quando as 
entidades de fora das comu-
nidades pretendam dialogar 
com a comunidade, essas 
conversas não devem ser no 
sentido de proibir as comuni-
dades sobre os seus hábitos 
e consumos, mas sim, encon-
trar outras formas saudades 
e cuidados das existentes nas 
comunidades. É importante o 
trabalho conjunto com os lí-
deres.    
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O Administrador do Parque 
Nacional da Gorongosa, 
Pedro Muagura, foi reco-

nhecido publicamente, em Kigali, 
na República do Ruanda, no Con-
gresso de Áreas Protegidas, como 
vencedor do prestigiado prémio” 
Kenton R. Miller para Inovação 
em Parques Nacionais e Susten-
tabilidade de Áreas Protegidas”. O 
prémio foi anunciado pela União 
Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN) e pela Comis-
são Mundial de Áreas Protegidas 
(WCPA) em 2020 mas só pode re-
ceber em Julho corrente em Kiga-
li, de 2022 por causa da Pandemia 
da COVID-19.

Como inicia: Pedro Muagura, con-
frontava no seu dia-a-dia, o dilema 
de desmatamento contínuo, per-
da de biodiversidade e a luta pela 
subsistência dos agricultores lo-
cais após a guerra dos 16 anos em 
Moçambique, teve a ideia de cul-
tivar café nas encostas das monta-
nhas desmatadas. Ele propôs que 
o café fosse cultivado à sombra de 
árvores nativas replantadas, dan-
do uma renda à população local e, 
ao mesmo tempo, restaurando a 
floresta. Na altura, A ideia de Mua-
gura não foi compreendida pelos 
colegas da equipa. Por acreditar 

no poder transformativo da ini-
ciativa nas comunidades, perseve-
rou e continuou focado em provar 
que a sua visão ganharia espaço, 
apesar de não ter sido registada a 
experiência de cultivo de café na 
zona da Gorongosa, ou mesmo, 
em muitas partes de Moçambique. 
Reuniu mudas de café e plantou. 
Dois anos e meio depois, colheu 
os frutos de Café e levou a Reu-
nião de Coordenação do Parque 
e apresentou o resultado. A sua 
iniciativa foi aceite e o projecto 
financiado pelo parque e parcei-
ros. Pedro trabalhou em estreita 
colaboração com a comunidade 
auscultando as suas necessidades 
e demonstrando que os benefí-
cios da restauração superariam 
os ganhos de curto prazo da agri-
cultura de corte e queimada. Teve 
também a perspectiva do género, 
garantindo que as mulheres tives-
sem autonomia para contribuir 
com os viveiros de mudas e árvo-
res recém-plantadas. 

Resultados: Actualmente, a po-
pulação da Serra da Gorongosa 
planta cerca de 200.000 árvores 
de café por ano, juntamente com 
50.000 árvores da floresta tropical, 
e as mulheres representam 50% 
dos pequenos agricultores.

    Prémio Kenton Riegel Miller

Sobre IUCN: O Congresso de 
Áreas Protegidas foi organizado 
pela União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN) 
e contou com o apoio dos Go-
vernos africanos e organizações 
internacionais ligadas a conserva-
ção de Biodiversidade.

Quem foi Kenton Riegel Miller - 
Iniciou sua carreira como oficial 
da  (FAO), na Costa Rica. Mais tar-
de dirigiu - com apoio do Roc-
kefeller Brothers’ Fund (RBF) e 
do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento - o 
Programa Latino-Americano de 
Gestão de Áreas. Adquiriu expe-
riência em políticas públicas, pla-
neamento, capacitação e gestão 
de áreas protegidas, trabalhou 
como professor da School of Na-
tural Resources da Universidade 
de Michigan, e como consultor na 
Ásia, África, Europa e Antárctida. 
Teve papel importante no desen-
volvimento e implementação do 
Congresso Mundial de Parques 
da UICN, na elaboração do docu-
mento Global Biodiversity Strate-
gy e na redacção do projecto da 
Convenção sobre Diversidade Bio-
lógica. Foi Director-geral da UICN 
entre 1983 e 1988, considerado 
por muitos o mais alto cargo do 
mundo da conservação da natu-
reza em nível mundial. Trabalhou 
por 15 anos no World Resources 
Institute, onde ocupou os cargos 
de Director do Programa de Re-
cursos Biológicos (1988-2000) e 
Vice-Presidente para Conservação 
e Desenvolvimento internacional 
(2000-2004). Voltou à UICN, onde 
ocupou por três mandatos a vi-
ce-presidência de Conservação 
e Desenvolvimento. A UICN e a 
UNESCO o descrevem como "um 
mentor para líderes mundiais da 
conservação", reconhecido por 
sua promoção energética da ino-
vação e capacitação no planea-
mento e gestão de parques nacio-
nais e áreas protegidas.    
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Intervindo na ocasião a re-
presentante da ONU Mu-
lher em Moçambique, 

Laetitia Kayisire, falando na 
perspectiva do género do 
pacote de estímulos fiscais e 
económicos realçou o seguin-
te ´´ a pandemia do COVID-19 
trouxe, e continua trazendo, 
vários desafios à sociedade 
moçambicana, exacerbou os 
impactos negativos resul-
tantes das disparidades de 
género, especialmente para 
mulheres e raparigas que fo-
ram sobrecarregas por inter-
venções rigorosas na mitiga-
ção dos efeitos do vírus. As 
mulheres representam uma 
maior percentagem nos sec-
tores da economia que foram 
os mais afectados pelas medi-
das de confinamento, assim, o 
apoio aos trabalhadores des-
tes sectores deve ser prioriza-
do na resposta económica e 
nos esforços de recuperação. 

    ONU MULHER CAPACITA PONTOS FOCAIS

O evento tinha em vista a apresentação de propostas 
às opiniões e visões sobre como a crise afectou e afecta 
de forma diferenciada aos homens e mulheres da nossa 
sociedade, bem como o caminho a seguir.

Para sustentar a subsistência e 
segurança alimentar das mu-
lheres e suas famílias duran-
te a crise, a protecção social 
precisa ser alargada de forma 
a responder a crise intencio-
nalmente às necessidades das 
mulheres. Mas isso ainda na 
está acontecer na medida do 
necessário. Mas dada concen-
tração sectorial e ocupacional 
das mulheres, bem como o 
seu estatuto laboral, será que 
as medidas de estímulo fiscal 
adoptaram medidas especi-

ficas para responder aos im-
pactos no emprego das mu-
lheres? A resposta com vista 
a identificar as medidas es-
tabilidades e implementadas, 
segundo a ONU Mulheres, em 
parceria com a Organização 
Internacional de Trabalho, foi 
de desenvolver uma ferra-
menta de Analise de Politicas 
que forneça orientação para 
o processo de avaliação dos 
Pacotes de Estimulo Fiscais a 
partir de uma perspectiva de 
igualdade de género. Apela-
mos, através desta ferramenta, 
para a priorização e criação de 
base com vista a informar os 
tomadores de decisão sobre 
a importância da dimensão 
de género e empoderamento 
das mulheres nas respostas às 
calamidades.    
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A Ministra da Cultura e Tu-
rismo, Eldevina Materu-
la, lançou, na cidade de 

Maputo, o projecto “Resistên-
cia e Afirmação Cultural”, ini-
ciativa internacional e interdis-
ciplinar do Procultura.
A mesma pretende promover 
investigações e recriações – 
de jovens mulheres – sobre 
manifestações artísticas que 
ocorreram durante o proces-
so de luta de libertação co-
lonial nos países africanos de 
língua oficial portuguesa (An-
gola, Cabo Verde, Guiné-Bis-

sau, Moçambique e São Tomé 
e Príncipe) e em Timor Leste, 
bem como nas lutas antifas-
cismo ocorridas em Portugal. 
No país, o projecto financiado 
pela União Europeia e gerido 
pelo Instituto Camões,  conta 
com a participação de Matilde 
Muocha como coordenadora 
regional da pesquisa, Josefina 
Massango, directora artística; 
Ruis Pires (director do claustro 
Moçambique) e Sol de Carva-
lho, coordenador-geral.
O evento faz parte do Plano 
de Acção de Género (2016-

2020) da União Europeia, 
contribuindo especialmente 
para a prioridade temática de 
Direitos Económicos, Sociais 
e Culturais – objectivos 13 
(igualdade de acesso de rapa-
rigas e mulheres a educação 
de qualidade e educação téc-
nica e profissional) e 14 (aces-
so a emprego decente para 
mulheres de todas as idades) 
e, finalmente, também está 
em linha com a Estratégia da 
Cooperação Portuguesa para 
a Igualdade de Género.

In: Jornal Noticias Online

    Lançado Projecto “Resistência e Afirmação Cultural

Teve lugar a Gala da 8a Edição Prémio Jo-
vem Criativo/2022 na Província de Sofala, 
com objectivo de reconhecer jovens com 

acções que impactam no desenvolvimento da 
comunidade e estimular talentos e premiar 
aqueles que se destacam nas áreas do Em-
preendedorismo, Inovação Tecnológica e Cria-
ção Artística. Segundo a Secretária de Estado 
da província Stela Pinto, a Juventude continua e 
continuará a fazer parte da agenda do Governo 

e por isso, desafiou aos jovens a engajarem-se 
cada vez mais em prol do desenvolvimento do 
país, com suas ideias e criatividade e de trazer 
soluções para os problemas do quotidiano.
Na ocasião da gala, foram premiados os se-
guintes jovens nas categorias de: Empreende-
dorismo para Dene Donate Geque; Inovação 
Tecnológica para Noa Moisés Hancha e Nham-
bo Tomé Lamucene; Criação Artística para Car-
los Alberto Manuel Moda.    

GALA DA 8ª EDIÇÃO DO PRÉMIO JOVEM 
CRIATIVO/2022 NA PROVÍNCIA DE SOFALA



A Sob lema “Uso 
e Abuso da Tec-
nologia no Tráfi-

co de Pessoas” o Grupo 
de Referência Nacional 
de Protecção à Crian-
ça e Combate ao Tráfi-
co de Pessoas e Migra-
ção Ilegal, liderado pela 
Procuradoria-Geral da 
República, procedeu o 
lançamento da semana 
comemorativa alusiva 
ao Dia Mundial da Luta 
Contra o Tráfico de Pes-
soas.
A data se assinala a 30 
de Julho e, no presente 
ano tem como alicerce 
o papel das Tecnologias 
de Comunicação e In-
formação-TIC’s, como 
instrumento facilitador 
e que poderá contribuir 

SEMANA COMEMORATIVA 
DO DIA MUNDIAL DE 

LUTA CONTRA O TRÁFICO 
DE PESSOAS

para detectar, identifi-
car e resgatar as vitimas, 
bem assim apoiar nas 

investigações através do 
acesso a um leque de 
informações disponíveis 

on-line que podem aju-
dar na prevenção e com-
bate ao crime.    

    Lançamento

Foto: Procuradora-Geral Adjunta e Coordenadora do Grupo de Referência Nacional de Protec-
ção à Criança e Combate ao Tráfico de Pessoas e Migração Ilegal, Dra. Amabelia Chuquela.
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Descasque a papaia, corte-a em bocados e leve ao lume com 
pouca água e açucar coberto cozendo-os até amolecerem e 

obter ponto de fio [103 - 110oC]. Acrescente a papaia à calda de 
açúcar, mexa muito bem e mantenha em lume brando até for-

mar ponto de estrada. Guarde em tabuleiros ou tigelas tapados 
com papel vegetal humedecido em Aguardente. 

NOTA BEM: Uma gota de açúcar em calda entre os dedos po-
legar e indicador forma-se um fio sem grande resistência. Ao 

passar uma colher de madeira no fundo do recipiente onde se 
coze o açúcar, forma-se uma “estrada”.

DOCE DE PAPAIA

TEMPO DE PREPARAÇÃO: 30 minutos
TEMPO DE COZEDURA: 60 minutos

1,5 Kg de papaia
1 Kg de açúcar
Aguardente QB
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FISIOPATOLOGIA DA POLIOMIELITE: O vírus entra por via fecal-oral ou respiratória, en-
tão se multiplica na mucosa orofaríngea e do trato gastrintestinal inferior. Este é secre-
tado pela saliva e pelas fezes, a partir de onde pode ser transmitido para outras pessoas.

SINAIS E SINTOMAS DA POLIOMIELITE: A maioria das infecções (70 a 
75%) não provoca sintomas. Doença sintomática é classificada como: 
Poliomielite abortive e Poliomielite paralítica ou não paralítica.

DIAGNÓSTICO DA POLIOMIELITE
• Punção lombar
• Cultura viral (fezes, garganta e líquido cerebrospinal)
• Reacção em cadeia da polimerase com transcriptase reversa do sangue ou líquido cerebrospinal
• Sorologia para os sorotipos de vírus da poliomielite, outros enterovírus e vírus do Nilo Ocidental

Os poliovírus possuem 3 sorotipos. 
O tipo 1 é o mais paralitogênico e a causa mais comum de epidemias.
Seres humanos são os únicos hospedeiros naturais. 
A infecção é altamente transmissível por contacto directo.

Nas infecções paralíticas, os vírus alcançam o sistema nervoso central — não está claro se por vire-
mia secundária ou por migração ascendente pelos nervos periféricos. Lesão significante ocorre so-
mente na coluna espinal e no cérebro, particularmente nos nervos que controlam a função motora 
e autonómica. A inflamação é composta de danos produzidos por invasão viral primária. 

FACTORES QUE PREDISPÕEM À LESÃO NEUROLÓGICA GRAVE INCLUEM: 
• Aumento da idade (ao longo da vida)
• Tonsilectomia recente ou injeção intramuscular
• Gestação
• Comprometimento da função das células B
• Esforço físico simultâneo ao início da fase no sistema nervoso central

PROGNÓSTICO DA POLIOMIELITE
Nas formas não paralíticas, a recuperação é completa.
Na poliomielite paralítica, aproximadamente dois terços dos pacientes têm fraqueza permanente 
residual. A paralisia bulbar tem mais probabilidade de resolução do que a paralisia periférica. 
A mortalidade é de 4-6% e aumenta para 10 - 20% em adultos e em pessoas com doença bulbar.

TRATAMENTO DA POLIOMIELITE: 
O tratamento convencional da poliomielite é de suporte, com repouso e uso de analgésicos e an-
tipiréticos, quando necessário. Não há terapia antiviral específica.

PREVENÇÃO DA POLIOMIELITE: 
Todos os lactentes e crianças devem ser imunizados com a vacina contra poliomielite. 
O recomendável é a recomendação da vacinação aos 2, 4 e aos 6 a 18 meses de idade e uma dose 
de reforço aos 4 a 6 anos.

In: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/enterov%C3%ADrus/poliomielite 

    Poliomielite

Poliomielite é uma infecção aguda causada por um poliovírus. As manifesta-
ções incluem doença leve e inespecífica algumas vezes, meningites assépticas 
sem paralisia e, menos frequentemente, fraqueza flácida de vários grupos mus-
culares. O diagnóstico é clinico, embora o diagnóstico laboratorial seja possível. 



45 Minutos de Sucesso regressa com um modelo inovador, uma vez que contará 
com uma diversificação de palestrantes bem como de temas de interesse comum!...
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Falando da ocasião 
Rufus Maculuve, 
director do Centro 

Cultural Ntsindya, refe-
riu-se no seguinte ´´es-
pera-se uma proposta 
para a melhoria do am-
biente de trabalho e de 
negócio no seu todo, 
falo da melhoria dos ar-
tistas, dos empresários, 
dos técnicos, dos pro-
fessores. Ou seja, todos 
que fazem a indústria 
cultural. De alguma for-
ma a conferência é con-
sequência da COVID-19 
que colocou a indústria 
de rasto, mas também, 
deu-nos tempo para re-
flectir e nessas reflexões 
vimos a necessidade de 
usar essa plataforma 

para perspectivarmos o 
nosso futuro, é um de-
safio logicamente, sen-
do uma nova ideia, e foi 
agradável realizar dessa 
forma, porque mostra a 
existência e capacida-
de instalada dentro das 
nossas organizações e 
podemos fazer acon-
tecer com os recursos 
existentes. Sobre as pre-
senças, superamos o que 
prevíamos, e contamos 
com o espaço virtual 
fornecendo um inter-
câmbio com o mundo.``
Quem não deixou de dar 
seu parecer ao nosso 
jornal, foi a professora 
e investigadora em in-
dústrias culturais, Matil-
de Muocha que disse ser 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA 
FORTALECIMENTO DA ECONOMIA 

CRIATIVA EM MOÇAMBIQUE

    Primeira Conferência Nacional

Foi o tema principal criado para a 1ª Conferência Nacional da Economia Criativa, realizada 
na cidade de Maputo, sob a chancela da Federação Moçambicana Das Indústrias Culturais 

e Criativas – FEMICC – e parceiros. Com uma agenda de dois dias de trabalho a conferência, 
abordou temas como: entendimento da economia criativa a partir da visão da ONU em 

particular a UNESCO; Educação artística e empregabilidade; Cinema, áudio visual e multimédia; 
Indústria da música; Indústria da Moda; Artes cénicas; Artes plásticas e artesanato; Indústria de 
eventos; Financiamento da economia criativa e o Quadro legal do sector da economia criativa 

em Moçambique e mecanismos para o seu melhoramento.

uma satisfação a reali-
zação de uma conferen-
cia neste nível das artes 

culturais, “como investi-
gadora tenho estado a 
veicular muito esse dis-

Matilde Muocha
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curso de se prestar aten-
ção ao sector cultural e 
criativo como tendo va-
lor económico, estar a 
realizar uma conferência 
sobre economia criativa 
permite que se possam 
analisar e visualizar os 
impactos económicos 
do sector da cultura e da 
criatividade ao serviço 
do global da economia, 
a pandemia permitiu ex-
perimentarmos e permi-
tiu maior conexão entre 
os vários sectores, essas 
áreas todas precisam do 
sector criativo para ga-
nhar visibilidade e agre-
gar valor. É impossível 
pensar o agro-proces-
samento sem pensar a 
área de design de co-
municação, ou da área 
de design gráfico, sem 
pensar o empacotamen-
to que vem da área cria-
tiva, sem pensar o pro-
duto que vem da área 
de design de produto. 
Penso que se quisermos 
falar do desenvolvimen-
to da industrial textil em 
Moçambique temos de 
passar dos criativos, to-
das as áreas prioritárias 
de desenvolvimento in-
dustrial de Moçambique 
devem ter em atenção 
o sector criativo por-
que representa o início 
da cadeia de valor, essa 
conferência trouxe ao 
de cima todos os nos-
sos pensamentos e re-
sultados do período de 
reclusão de onde foram 
produzidas novas cone-
xões no sector das artes, 
criatividades, cultura, e 
seu papel na segregação 
de valor e impacto glo-
bal da nossa economia. 
Bem é incontornável 

falar das industrial cul-
turais criativas no país, 
temos de falar no glo-
bal da indústria criativa, 
penso que se analisar o 
período que vai da inde-
pendência aos dias de 
hoje, nós temos um pe-
ríodo crescente, temos 
um tomar da consciência 
a partir da década 90, de 
que as artes podem ser 
áreas a serem pensadas 
num prisma económi-
co, mas obviamente há 
elementos que podem 
ser considerados como 
a inexistência de um 
pensamento mais estru-
turado, mas sistémico, 
que podem ter permiti-
do se ele tivesse ocor-
rido um investimento 
mais estruturado e nes-
te momento devia estar 
reflectido a partir do nú-
mero de instituição de 
formação na área cria-
tiva, por exemplo, não 
temos uma escola de 
formação em design de 
moda, que embora seja 
um sector com grande 
efeito económico, te-
mos um défice, porque 
não investimos, não te-
mos indústria de fabrico 
de roupa como há no 
Brasil em que cada es-
quina se produz roupa, 
porquê? Porque foram 
formados especialistas 
na área de costura, mo-
delagem, corte, porque 
compreendeu-se que 
ter uma indústria, passa 
por formação, acho que, 
o que nós temos, pas-
sados os 47 anos, é um 
reposicionamento, um 
entendimento de que é 
preciso investir no capi-
tal humano, no talento 
humano.”

Chicken artista plásti-
co presente no evento, 
sentiu-se orgulhoso por 
participar num evento 
com tema específico aos 
artistas no geral “é uma 
mais-valia para qualquer 
sector cultural, precisa-
mos de nos alavancar-
mos a nós próprios e o 
FEMICC veio fazer isso, 
acredito que temos de 
nós juntar cada vez mais 
para um rumo positivo. 
O tempo da COVID foi 

difícil para qualquer um, 
esta abertura se repara-
res veras que todos es-
tão a ter melhorias cul-
turais e a desenvolver 
as nossas artes, deve-
mos pegar nessas bases 
de aprendizagem e nos 
preparamos para caso 
surja outra pandemia, 
saber que a partir deste 
momento o funciona-
mento de quaisquer ac-
tividades pode ser assim 
realizado.”

    Primeira Conferência Nacional

Sol de Carvalho, cineas-
tas e produtor “uma 
conferência dessas é ne-
cessária para se identi-
ficar os problemas que 
existem numa econo-
mia criativa, para que a 
economia criativa seja 
mesmo uma economia, 
neste momento a cria-
tividade e as artes em 
geral ainda não conse-
guiram ter um peso na 
produção económico 
nacional e isto decor-
re da massa critica que 
temos em termos de es-
pectadores, de pessoas 
que possam ver e com-
prar, é tudo incipiente, 
mas é o caminho. Sinto 
um pouco de categori-

zação das indústrias cria-
tivas como uma possível 
solução para os proble-
mas dos criadores, na 
verdade o que existe é 
falta de políticas para 
implementação, não te-
mos uma economia nes-
te momento em que o 
destinatário da obra seja 
suficiente para comprar 
a obra, no cinema, na 
música, no teatro, toda 
essa economia deve ser 
financiada também, te-
mos de ter o espectador, 
destinatário, esse equilí-
brio ainda não está fei-
to, por razões politicas. 
As produções estran-
geiras em Moçambique 
estão cada vez mas di-

Chicken
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    Primeira Conferência Nacional

Para Ivan Bond director 
do Industrias Nacionais 
de Investigação Cultura 
e Criativa a conferência 
perspectiva, “a medição 
e o pulsar das indús-
trias culturais e criati-
va, discutir as temáticas 
que preocupam o sector 
com um todo, o MITUR 
e o governo saúdam a 
ideia, desde a criação 

da Federação Moçam-
bicana das Industrias 
Culturais e Criativas 
que notamos ter aqui 
um parceiro estratégico 
para a execução e dina-
mização das indústria 
culturas e criativas no 
país, dai que essa confe-
rência que junta os faze-
dores e pensadores no 
seu todo, saíram ilações, 

fíceis, há é ausência de 
políticas de promoção, 
temos neste momento a 
política de apropriação, 
há muitas regras e pedi-
dos de autorização e pa-

gamentos de taxas, não 
temos possibilidade de 
trabalhar sem ser apoia-
do, têm de mudar a nível 
da política. Essa é minha 
posição de base.

recomendações, que 
vão impulsionar aqui-
lo que é a dinamização 
dessa cadeia. Sobre a 
sua questão de falta de 
produção estrageira no 
país, é o seguinte, não 
creio que não esteja a 
receber os investidores 
de toda a cadeia, é um 
cenário que não é só da 
área da cultura, os im-
postos não andam asso-
ciados a área da cultura, 
devemos diferenciar o 
imposto da taxa, as te-
máticas do audiovisual 
e cinema suscitam mui-
tas interpretações, não 
creio que deste 2017 
para hoje possamos es-
tar a chamar que é a lei 
esteja a desencorajar a 
produção de filmes no 
país, temos de pensar do 
lado possível, há concur-
so para a produção de 
filmes locais, esses vem 
dessa lei, em 42 anos 

não tínhamos uma lei de 
audiovisual e cinema, tí-
nhamos uma legislação. 
De 2017 para cá, temos 
uma legislação que pro-
porcionou uma discipli-
nado no sector, não po-
demos reduzir uma lei a 
uma temática única que 
se pronuncia pela roda-
gem, se for a prestação 
atenção, antes dessa lei 
as pessoas cobravam 
10 por cento pelas ro-
dagens, agora estamos 
a falar de 0,5 por cento, 
porquê vamos conversa 
só pela rodagem, acho 
que é uma interpreta-
ção de um só prisma é 
preciso congregar vários 
prismas e buscar o gran-
de beneficio, um dos 
grandes é o concurso, 
há um fundo para o ci-
nema, se não foi lançada 
é que estamos a espera 
das obras que recebe-
ram antes.”

Sol de Carvalho




