
Num encontro mantido entre 
a Directora Regional da ONU-
SIDA-África, Anne Githulku-

-Shongwe, e o Reitor da UPMaputo, 
Jorge Ferrão, ficou patente a von-
tade e o compromisso de ambos 
na busca de soluções adequadas 
para travar o avanço de novas in-
fecções, sobretudo entre a popu-
lação jovem. Ferrão, recebeu na 
sala de reuniões da Reitoria, uma 
delegação chefiada pela Direc-
tora da ONUSIDA – África que se 
fazia acompanhar pelo Director 
da ONUSIDA-Moçambique, Michel 
Kouakou, um encontro que serviu 

para identificar áreas de coopera-
ção entre a UPMaputo e a ONUSI-
DA, bem como a realização de uma 
conferência conjunta nos próximos 
meses.

O reitor Ferrão referiu na ocasião 
que a UPMaputo tem desenvolvido 
acções concretas que visam in-
verter a tendência actual caracte-
rizada pelo aumento de infecções 
sobretudo nas camadas jovens 
através do projecto “TXEKAJÁ” 
uma iniciativa em parceria com a 
UNUSIDA, Ministério da Saúde e 
Instituições de Ensino Superior. A 
UPMaputo, dada a sua vocação de 

formar professores para o ensino 
secundário e a sua participação 
nos institutos de formação de pro-
fessores primários, tem uma parti-
cular responsabilidade na difusão 
de Comunicação para a mudança 
de atitudes. 

Tendo em conta a particularida-
de de na UPMaputo o número de 
mulheres (58%) superar o dos ho-
mens (42%), este facto faz desta 
universidade um viveiro de agentes 
de mudanças de atitudes na socie-
dade, pois, de acordo com dados 
recentes da resposta global para 
travar as infecções pelo HIV Sida, 

ONUSIDA E UPMAPUTO PARTILHAM FORMAS DE TRAVAR 
O AVANÇO DE NOVAS INFECÇÕES PELO HIV SIDA
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No âmbito da cooperação 
institucional, a Univer-
sidade Pedagógica de 

Maputo recebeu da Naruto Uni-
versity of Education do Japão, 
equipamento desportivo com-
posto de camisolas para a equi-
pa de voleibol, em reconheci-
mento do trabalho que a equipa 
da UPMaputo vem desenvolven-
do nos últimos anos.

O Vice-presidente do Clube 
Desportivo da UPMaputo, Rogé-
rio Cossa, disse na ocasião que 
a oferta de equipamento des-
portivo para a equipa de voleibol 
é um sinal positivo que visualiza 
o trabalho que o Clube Despor-
tivo da universidade tem estado 
a fazer. “Com esta oferta, espe-
ramos que a equipa de voleibol 
fique mais robusta e saiba valo-
rizar o esforço feito pela Naruto 
University of Education, agra-
decíamos também que o apoio 
transcendesse para outras mo-

dalidades desportivas de alta 
competição como o basquete-
bol e andebol que a universida-
de tem feito competições pro-
fissionais”, disse Cossa. 

Por seu turno, o Director da 
Faculdade de Educação da Na-
ruto University of Education, 
Satoshi Kusaka, disse que a 
oferta do material enquadra-se 
no âmbito da cooperação que a 
universidade tem com a UPMa-
puto, mas também faz parte do 

trabalho de promoção do volei-
bol em universidades africanas. 

Importa referir que a UPMa-
puto e a Naruto University of 
Education do Japão vêem coo-
perando ao longo dos últimos 
anos e devido a satisfação mú-
tua do alcance de resultados 
dos termos de colaboração en-
tre as duas instituições, estas 
renovaram os termos cooperati-
vos para mais anos de trabalho.

as mulheres, são três por cento 
mais propensas à transmissão.

A Directora Regional da ONU-
SIDA mostrou-se aberta para 
apoiar as iniciativas da UPMaputo 
em coordenação com a iniciativa 
TXEKAJÁ, o que deverá passar 
por uma estratégia de comuni-
cação adequada, priorizando a 
difusão de mensagens pedagó-
gicas para a mudança de atitu-
des. “É preciso parar o avanço 
das infecções, sobretudo entre 
a população homossexual, edu-
car a juventude para uma vida 
saudável longe do álcool e das 
drogas, o que passa pela difusão 
de mensagens positivas para a 
promoção da mudança de atitu-
des, um compromisso possível”, 
disse Anne Githulku-Shongwe.

Naruto University of Education doa equipamento desportivo à 
UPMaputo
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A Universidade Pedagógi-
ca de Maputo no âmbito 
da pesquisa e extensão 

universitária visitou a Escola 
Secundária da Munhuana e Es-
cola Primária Completa Unidade 
30, uma digressão que foi en-
cabeçada pelo reitor da univer-
sidade, Professor Jorge Ferrão, 
acompanhado pelos directores 
de Faculdade, directores cen-
trais e de centros de pesquisa, 
para além da Professora Cláudia 
Pereira, do ISCTE-LISBOA, que 
está na UPMaputo no contexto 
do projecto sobre Acção Huma-
nitária.

De acordo com o reitor da 
UPMaputo a parceria entre as 
duas escolas é o resultado de 
um memorando firmado em 
2017 entre o Ministério de Edu-
cação e Desenvolvimento Hu-
mano que visava que a UPMa-
puto trabalhasse com duas 
escolas onde podia colocar em 
prática o programa de pesquisa 
e extensão. “Usar a universida-
de como local de consulta e de 
estudo, as crianças precisam de 

mais condições para desenvol-
ver o intelecto”, defendeu Fer-
rão no encontro com os profes-
sores das duas escolas. 

Para o Professor Eduardo 
Humbane, que é o elo entre a 
UPMaputo e as duas escolas, 
a iniciativa da extensão univer-
sitária, a ideia fundamental é 
potenciar a escolas para esta-
rem dentro dos desafios que a 
sociedade espera, no que diz 
respeito às necessidades espe-
ciais, apoio na gestão escolar, e 
capacitar o corpo docente. “Es-
tas escolas devem servir exem-
plo de experimentação pedagó-
gica, e a universidade deve ser 
mobilizada para participar nesta 
experiência, nas actividades da 
escola para que se torne mais 
aprazível”, referiu Humbane.

Criada no ano de 2019, a Es-
cola Secundária da Munhuana 
tem dezoito salas, lecciona de 
8ª a 12ª classe no curso diurno, 
e tem 1789 alunos assistidos 
por 52 professores e 16 funcio-
nários do Corpo Técnico Admi-
nistrativo. A directora da escola, 

Maria Helena Manhiça, que fez a 
radiografia da mesma, falou da 
importância da parceria parti-
cularmente na capacitação de 
professores para saber lidar 
com alunos com necessida-
des educativas especiais, não 
apenas motoras, mas também 
comportamentais, e educação 
ambiental.

Por seu turno, Carlos Cossa 
representante da Direcção de 
Educação do Distrito Ka-Lha-
mankulo referiu que a visita vem 
dar corpo no trabalho da UPMa-
puto e do ministério que é a me-
lhoria da qualidade do ensino e 
aprendizagem dos alunos. “Há 
um alinhamento no que diz res-
peito à educação. Estamos para 
garantir educação de qualidade 
e inclusiva”, disse.

Ainda no ainda no âmbito 
de visita às escolas, o director 
da Escola Primária Completa 
Unidade 30, Alexandre Senda, 
avançou que a parceria com 
a UPMaputo inicia em 2020, e 
desde há data foram várias rea-
lizadas actividades conjuntas, a 

Extensão universitária um exemplo 
a seguir na Munhuna e Unidade 30
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Feira Educa Moçambique, uma janela para auto-emprego

destacar uma exposição alusi-
va ao dia da universidade onde 
participaram seis escolas cir-
cunvizinhas, tendo como foco a 
melhoria de qualidade dos alu-
nos, particularmente dos que 
têm necessidades educativas 
especiais.

A Escola Primária Completa 
Unidade 30 é uma das mais an-
tigas da Cidade de Maputo foi 
fundada em 1973 com 15 salas, 
em 2013 foi requalificada, e em 
2014 passa a ter 22 salas, que 
albergam 2549 alunos assisti-
dos por 70 professores.

O Centro de Apoio e Pro-
moção da Pesquisa 
(CAPP) da Universida-

de Pedagógica de Maputo ( 
UPMaputo) participou no Pa-
ços do Município de Maputo na 
feira da Comunidade Acadé-
mica para o Desenvolvimento 
(CADE), na feira intitulada Edu-
ca Moçambique, Conferência 
Internacional de Educação 
online. Trata-se de um evento 
que vem responder à dinâmica 
mundial de uso de tecnologia 
de comunicação e informação 

em diferentes subsistemas de 
ensino e áreas empresariais 
no contexto da Covid-19.

Isabel Pinocas expositora da 
CAPP-UPMaputo apontou que 
a feira foi uma boa oportunida-
de para o Centro dar a conhe-
cer o que tem estado a fazer, 
pois conseguiu estabelecer 
parecerias com outros exposi-
tores, o que abre uma janela de 
troca de experiências. 

A nossa fonte disse ainda 
que para além de apreciar os 
nossos produtos fito-cosmé-

ticos produzidos na base de 
plantas naturais para trata-
mento de acne, micose, óleos 
para cabelos e sabões, os visi-
tantes dos stands da UPMapu-
to procuravam inteirar-se mais 
da concepção dos produtos 
expostos.

Por seu turno, o presidente 
da CADE, Cassamo Nuvunga, 
disse na ocasião que a feira 
decorre numa altura em que o 
uso da tecnologia ganhou no-
toriedade devido à pandemia 
da Covid-19, portanto reves-
te-se de muita importância 
para mostrar como o Sistema 
Nacional de Educação deve 
adaptar-se tecnologicamente 
e recriar novo cenário global 
no âmbito de tecnologia de co-
municação e informação.

Referir que o evento juntou 
mais de cento e trinta exposi-
tores de instituições acadé-
micas e empresas, oficinas de 
emprego e empreendedoris-
mo, mesas abertas de debates 
entre estudantes, palestras e 
ofertas de bolsas de estudo 
para formação dentro e fora 
do País.



No âmbito do projecto Eras-
mus+ International Credit 
Mobility decorreu em Julho 

último, em Portugal, a 5ª edição 
da Semana Internacional que 
reuniu perto de quarenta par-
ticipantes e representantes de 
26 universidades parceiras da 
Universidade do Minho – Portu-
gal (UMinho), incluindo a Univer-
sidade Pedagógica de Maputo ( 
UPMaputo), ao abrigo dos pro-
jectos Erasmus+ International 
Credit Mobility, coordenados pela 
mesma instituição: UMove (ME), 
JAMIES e PEERS. 

A directora dos Serviços de 
Relações Internacionais da UMi-
nho, Ana Esteves, indicou que 
este é o primeiro evento do gé-
nero pós-pandemia, uma sema-
na internacional produtiva e de 
partilha de experiências, mar-

cada pelo multiculturalismo e, 
apresentações relacionadas, tais 
como: estratégia de internacio-
nalização; como preparar uma 
candidatura e projecto Erasmus; 
a inovação e o processo de ensino 
e aprendizagem através de histó-
rias de parcerias, comunidades e 
envolvimento; a comunicação e 
práticas interculturais; e como 
incentivar alunos, professores e 
funcionários administrativos a 
participarem da mobilidade. 

Para além das actividades de 
treinamento, os participantes 
das instituições de ensino supe-
rior de diferentes áreas, oriundos 
dos países como: África do Sul; 
Albânia; Argélia; Arménia; Bielor-
rússia; Cabo Verde; Cazaquistão; 
Cuba; Geórgia; Jordânia; Koso-
vo; Laus; Palestina; Peru; Tailân-
dia; Tunísia; Uruguai; Vietname; 

e Moçambique, representado 
pelo Gabinete de Comunicação 
e Imagem da UPMaputo; foram 
recebidos pelo reitor da UMinho, 
Professor Rui Vieira de Castro, e 
realizaram visita nos locais cultu-
rais da cidade, como a Biblioteca 
Pública de Braga, Museu Noguei-
ra da Silva e na Galeria do Paço, 
onde acompanharam a exibição 
de uma exposição evocativa do 
centenário de Maria Ondina Bra-
ga e a Loja UMinho.

Para a próxima edição projec-
ta-se melhorar alguns aspectos 
com vista a construção de um 
programa melhor e proporcionar 
aos participantes um acolhimen-
to positivo e mais produtivo, com 
o objectivo de criar-se novas si-
nergias, seja ao nível de contac-
tos do trabalho, como também 
de amizade, projectos e relações 
de cooperação entre as universi-
dades.

Constituíram oradores e fa-
cilitadores das actividades, a 
Vice-Reitora da Educação e Mo-
bilidade Académica, Professora 
Filomena Soares; Natália Antu-
nes, Directora dos Serviços de 
Relações Internacionais; Manuel 
João Costa, Pró-Reitor para As-
suntos Estudantis e Inovação 
Pedagógica; e Isabel Pinto e Joa-
na Leite do Centro de Línguas da 
UMinho.
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Semana Internacional na UMinho

 UPMaputo participa na 5ª edição académica 
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A Comissão Central da Ética 
Pública, uma entidade que 
tem como missão dirimir 

e declarar conflitos de interes-
ses de diversas figuras ligadas 
ao Aparelho do Estado, organi-
zou na UPMaputo, uma palestra 
que teve como figura de cartaz 
o Professor Catedrático Brazão 
Mazula, antigo reitor da Universi-
dade Eduardo Mondlane (UEM) e 
primeiro presidente da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE).

Diante de uma plateia com-
posta por autoridades políticas, 
judiciárias, académicas e so-
ciedade civil, Mazula discorru 
sobre o tema: “Integridade e 
transparência no serviço públi-
co: o desafio para a satisfação 
do cidadão”, elencou os male-
fícios da corrupção que ainda 
graça o nosso país, prejudica 
a função pública, retardando o 
desenvolvimento. Este acadé-
mico elencou a corrupção a cin-

co níveis, usando como analogia 
animais aquáticos e terrestres, a 
destacar: corrupção magumba; 
corrupção garoupa; corrupção 
polvo; corrupção mosca; e cor-
rupção tubarão. 

De acordo com o Professor 
Catedrático, corrupção magum-
ba é de pequena monta, mas no 
final do dia prejudica todo o sis-
tema, o sector só se apercebe 
quando os prejuízos se tornam 
visíveis, é um nível de pequenez 
mental. “Os funcionários que 
vão tirando lâmpadas, uma lata 
de tinta, autoclismo, um saco 
de cimento para beneficiar a sua 
autoconstrução. Os dirigentes 
que por vingança arquivam os 
processos para a promoção dos 
seus subordinados recorrendo a 
tribo, região ou religião.”

Ainda segundo a nossa fonte, 
alguns corruptos assemelham-
-se à garoupa, um peixe que se 
alimenta de outros peixes, actua 

sozinha, perseguindo as suas 
prezas. “São os funcionários que 
procuram encobrir com certas 
artimanhas o desvio de bens 
de valor que subtraem do erá-
rio público, são difíceis de apa-
nhar, pois são de várias espécies 
como a garoupa do mar. O que 
não é tarefa fácil para as autori-
dades apanha-los, navegar em 
águas profundas de corrupção, 
para apanhá-los é preciso perder 
noites.”

Os problemas de corrupção 
são notáveis e prejudicam o de-
senvolvimento da administração 
pública e consequente falta de 
confiança do cidadão ao servidor 
público. É o caso da corrupção 
polvo parece manso e inofensi-
vo e a sua bravura está nos seus 
tentáculos. Estes são os cabeci-
lhas da corrupção, são ardilosos 
e matreiros, procuram envolver 
funcionários de outros sectores 
para não aparecerem sozinhos, 

CORRUPÇÃO PREJUDICA FUNÇÃO PÚBLICA E ATRASA 
DESENVOLVIMENTO
- Convicção do Professor Brazão Mazula numa palestra na UPMaputo

CORRUPÇÃO PREJUDICA FUNÇÃO PÚBLICA E ATRASA 
DESENVOLVIMENTO
- Convicção do Professor Brazão Mazula numa palestra na UPMaputo
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usam seus tentáculos para o 
desvio de altas somas do erário 
público, geralmente não são fun-
cionários de baixo escalão, como 
no polvo quem come a presa não 
são os tentáculos, mas os man-
dantes. Alguns dos funcionários 
só se espantam quando são so-
licitados no tribunal para o julga-
mento.

Para Mazula a solução reside 
na educação, toda a sociedade, 

família, escola, religião e o Esta-
do, a educação de valores. “Todo 
aquele que se envolve em cor-
rupção não teve educação base 
na família, o que desagua em ar-
rogância, falta de respeito ao ou-
tro, uma vez que assumiu o cargo 
por sorte, não tem noção do que 
é a pessoa humana, é como uma 
mosca que denuncia algo podre, 
são os que não se contém quan-
do se apercebem que numa ins-

tituição certa circula uma soma 
de dinheiro, não perdem oportu-
nidades para estarem nas nego-
ciações de grandes projectos de 
investimento. A corrupção mos-
ca é uma espécie de um terroris-
mo que vai matando aos poucos, 
a mosca é sempre terrorista”, 
defendeu o Professor Mazula.

O palestrante chamou à res-
ponsabilidade da escola na edu-
cação de valores, ciência, digni-
dade e respeito ao bem público, 
formar mente sã em corpo são, e 
velar pela educação integral aos 
seus cidadãos para não se de-
saguar na corrupção apelidada 
de corrupção tubarão, funcioná-
rios que acumulam vários cargos 
como se não houvesse no país 
pessoas competentes. Assim, a 
justiça é chamada a estar sem-
pre na vanguarda de combate a 
corrupção para não se chegar a 
mais alta da traição do Estado. 
Foi uma lição que, certamente, 
merece ser partilhada até chegar 
ao Tubarão, Magumba, Garoupa, 
Polvo e Mosca.

Numa altura em que as ener-
gias renováveis ganham 
maior espaço, sobretudo 

no contexto da transição ener-
gética, Ricardo Pereira, Presi-
dente da Associação Moçam-
bicana de Energias Renováveis, 
encoraja os estudantes desta 
área à publicar artigos e a fazer 
pesquisa, uma vez que, maté-
rias relacionadas a temática são 
incipientes. Pereira, disse ainda, 
que há necessidade no mercado 
de trabalho de investigadores 
jovens nesta área, ao mesmo 
tempo que, devem questionar o 
que esta sendo feito com vista a 
trazer possíveis soluções.

Há espaço no mercado de trabalho para as áreas das energias 
renováveis
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Pereira falava no laborató-
rio de Química, do campus de 
Lhanguene da Universidade 
Pedagógica de Maputo ( UPMa-
puto), no âmbito da divulgação 
dos resultados do concurso de 
Escrita “Mentes Energéticas: 
Escrevendo Conteúdos em 
Energias Renováveis”, tendo 
sublinhado a relevância em tra-
zer-se inovações nesta verten-
te, dado que, como país, há um 
enorme desafio pela frente liga-
do ao acesso à energia. Segun-
do Pereira, só pode-se atingir 
essa meta através de projectos 
descentralizados e inovadores, 
pelo que, estudos e pesquisas 
são fundamentais.

Intervindo na ocasião, o Prof. 
Doutor Armindo Monjane, Direc-
tor da Faculdade de Ciências Na-
turais e Matemática da UPMapu-
to, sublinhou que, constitui uma 
grande honra para a instituição 
acolher o evento, bem como um 
alinhamento na resposta aos 
desafios do novo milénio, em 
que todas as nações pensam 
em energias renováveis, pois a 
comunidade internacional já re-
conhece que o meio ambiente 
está saturado. A UPMaputo está 
aberta a trabalhar com o sector 
privado, pois, nas suas atribui-
ções, não se considera apenas 
o ensino, mas, também, a pes-
quisa e a extensão, a qual deve 
ser concretizada na estreita co-
laboração com o sector privado. 
Monjane encorajou a participa-
ção contínua dos estudantes na 
publicação de artigos científicos 
e realização de pesquisa nesta 
área.

Por sua vez, a representan-
te da ENERGYPEDIA, Fernanda 
Wynter, mostrou-se bastante 
impressionada com a boa qua-
lidade dos conteúdos dos arti-
gos e pesquisas dos estudantes 

Moçambicanos apresentados 
no concurso, sendo de esperar 
que os conhecimentos contri-
buam para maior aprimoramen-
to da temática das energias re-
nováveis no país.

A ENERGYAPEDIA, uma pla-
taforma wiki para troca colabo-
rativa de conhecimentos sobre 
energia renovável, acesso à 
energia e tópicos de eficiência 
energética de países em desen-
volvimento, promoveu o concur-
so em parceria com a Associa-
ção Moçambicana de Energias 
Renováveis. Concorreram nove 
estudantes dos cursos de Mes-
trado e Doutoramento com 
matérias relacionadas com as 
energias renováveis das dife-
rentes universidades do país.

Foram premiados os estu-

dantes: 1º lugar: Salomão Dom-
bole do curso de mestrado em 
Engenharia e Gestão de Ener-
gias Renováveis com o tema: 
Avaliação do Potencial Eólico 
para implementação de um 
gerador Eólico do tipo Evance 
R900; 2º lugar: Chadido Diogo 
também do mesmo curso de 
mestrado com o tema: Energias 
renováveis como solução para 
electrificação rural na perspec-
tiva de sustentabilidade, confia-
bilidade e segurança e; 3º lugar: 
Stela Miambo, estudante do 
mestrado em Ciências e Tecno-
logias de Energias Renováveis 
que falou sobre: Tipos de com-
bustíveis usados nas cozinhas 
de Moçambique, seu preço e 
impacto nas famílias bem como 
no ambiente.



A pós-graduação tem ocu-
pado, um lugar de des-
taque na academia, de 

forma a responder aos proble-
mas que a sociedade enfrenta, 
através da pesquisa e investiga-
ção, de modo a trazer possíveis 
soluções e propostas para mini-
mizar ou até, erradicar tais dile-
mas sociais. Sob este pretexto a 
Faculdade de Ciências da Terra e 
Ambiente (FCTA) da UPMaputo 
acolheu o seminário de abertura 
dos cursos da III edição do Mes-
trado em Gestão de Riscos Am-
bientais e a II edição do Programa 
de Doutoramento em Geografia.

O momento foi marcado pela 
apresentação da temática sobre 
o uso de tecnologias para res-
ponder aos eventos extremos 
em Moçambique, uma palestra 
proferida pelo Engenheiro Antó-
nio José Beleza, em represen-
tação do Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD), unidade coor-
denadora de acções de pronti-
dão, resposta, mitigação e, no 
desenvolvimento de zonas ári-

das e semi-áridas, assim como 
coordenadora de acções de re-
construção pós-desastre. 

José Beleza falou do uso de 
frotas de drones para o mapea-
mento e fornecimento de infor-
mações das zonas de risco pré e 
pós desastres, bem como a uti-
lização de computadores de alto 
desempenho para a análise de 
dados e treinamento de pessoas 
em matéria de desastres. Dis-
se que, a concentração do INGD 
está voltada numa abordagem 
proactiva, pretendendo actuar 
nos locais de risco antes mesmo 
que os desastres aconteçam. 

O palestrante apontou as 
áreas de actuação do INGD na 
gestão de desastres com base 
no uso dos meios tecnológicos, 
com maior incidência nos últimos 
ciclones tropicais, Idai, Kenneth, 
Chalane, Eloise, Ana, Guambe, 
Gombe e Batsirai que devasta-
ram o país nos últimos três anos, 
tendo referido que através do 
uso das tecnologias foi possível 
trazer uma nova dinâmica na mi-
tigação dos ciclones, permitindo 

a redução dos seus impactos e 
a fixação exacta dos centros de 
acomodação. Sublinhou, ainda, 
que as tecnologias permitiram, 
também, de forma conjunta com 
outros países, o processo de ma-
peamento da Bacia de Licungo e, 
desenvolvimento de uma meto-
dologia comum para responder 
aos desastres.

Por seu turno, o Prof. Dou-
tor Carlos Arnaldo, docente da 
Faculdade de Letras e Ciências 
Sociais da Universidade Eduar-
do Mondlane, fez uma incursão 
sobre o dilema da população e 
degradação ambiental, na pers-
pectiva do que pode ser explo-
rado em Moçambique, lançando 
uma visão geral do crescimento 
populacional e a dinâmica demo-
gráfica de Moçambique. Arnaldo, 
lançou possíveis temáticas para 
pesquisa na área da Geografia e 
no crescimento populacional. 

Participaram do seminário es-
tudantes e docentes dos cursos 
de mestrado em Gestão de Ris-
cos Ambientais e do programa 
de doutoramento em Geografia.

Uso de tecnologias para resposta aos desastres em 
Moçambique vs população e degradação ambiental 
Marcam na UPMaputo, o início de cursos de pós-graduação da Faculdade de 
Ciências da Terra e Ambiente
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No passado mês de Ju-
lho, o Mangigifico Rei-
tor da UPMaputo efec-

tuou uma visita aos Estados 
Unidos da América onde 
participou na Conferência 
Internacional Anual da North 
American University, sobre 
a Internacionalização do En-
sino Superior, que decorreu 
em Houston, Texas. Inter-
vindo na Conferência, o Rei-
tor da UPMaputo recorreu à 
filosofia africana do Ubuntu 
para apelar à uma mudança 
de paradigma, com vista a 
uma internacionalização que 
se baseie na humanidade de 
uns para com os outros. A in-
terculturalidade na educação 
é, na perspectiva de Jorge 
Ferrão, uma proposta peda-
gógica que promove relações 
de cooperação, respeito e 
aceitação, entre diferentes 
culturas e sujeitos, visan-
do preservar as identidades 

culturais, com o objectivo de 
propiciar a troca de experiên-
cias e o enriquecimento mú-
tuo.

Na ocasião, o Reitor da 
UPMaputo, apontou como 
principais desafios da inter-
nacionalização para as ins-
tituições de ensino superior 
moçambicanas, a perda de 
autonomia, alienação cultu-
ral e a fuga de cérebros. Uma 
das formas de ultrapassar 
estes desafios, segundo Jor-
ge Ferrão, é através da incor-
poração da ideia de união e 
de comunidade como um dos 
blocos de construção da so-
ciedade, onde o indivíduo não 
precisa perder a sua autono-
mia na tentativa de manter 
uma relação com um outro.

No que diz respeito à trans-
ferência de conhecimento, o 
Reitor da Universidade Peda-
gógica de Maputo destacou 
a necessidade de potencia-

lização de capital humano 
nas áreas de Tecnologias de 
Informação, considerando a 
transição digital que se pre-
tende na instituição que di-
rige. Jorge Ferrão apontou, 
igualmente, para a neces-
sidade de parcerias na área 
de petróleo e gás, tendo em 
conta o crescimento da de-
manda por recursos huma-
nos qualificados na indústria 
extractiva, por conta dos pro-
jectos em curso no país.

A Conferência Internacio-
nal Anual da North American 
University é um evento de na-
tureza educacional que reúne 
administradores universitá-
rios, incluindo presidentes, 
reitores e vice-presidentes, 
de universidades de todo o 
mundo, com vista à obtenção 
de insights sobre as necessi-
dades, preparação e tendên-
cias na internacionalização 
do ensino superior.

Universidade Pedagógica de Maputo reforça cooperação com a 
North American University
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Ainda em Houston, Texas, 
EUA, foi assinado um Memo-
rando de Entendimento entre 
a Universidade Pedagógica 
de Maputo ( UPMaputo) e a 
North American University 
(NAU) que visa a promoção 
de intercâmbio de recursos 
humanos, principalmente de 
estudantes e de professo-
res, bem como a realização 
de seminários, workshops 
e pesquisas conjuntas em 
campos específicos.

As duas instituições acor-
daram, igualmente, em pro-
mover capacitação de pes-
soal na área das Tecnologias 
de Informação e Comuni-
cação, numa altura em que 
o conhecimento e o uso de 
ferramentas digitais é funda-
mental para a transformação 
e optimização dos processos 
desenvolvidos pelas institui-
ções de ensino.

Na ocasião, o Reitor da 
Universidade Pedagógica de 
Maputo, Prof. Doutor Jorge 
Ferrão, destacou a importân-
cia desta colaboração para 
a concretização de projec-
tos da instituição que dirige, 

principalmente, no âmbito da 
aquisição de competências 
digitais. Avançou que esta 
parceria poderá resultar no 
estabelecimento de progra-
mas conjuntos de formação 
de professores nas áreas de 
Matemática, Educação Ele-
mentar, Educação Física e 
Inglês. Deixou saber, igual-
mente, que a parceria firma-
da será fundamental para a 
instalação de observatórios 
na UPMaputo, dada a notá-
vel experiência que a NAU 
possui, particularmente, nas 
áreas de Educação e de De-
senvolvimento Sustentável.

Num outro desenvolvimen-
to, a delegação da UPMaputo 
manteve encontros com os 
Departamentos de Planifica-
ção e Eficácia Institucional; 
Justiça Criminal; Administra-
ção de Empresas; Educação 
e Informática. A equipa da 
UPMaputo ficou a conhecer 
os modelos de gestão e de 
actuação dos referidos de-
partamentos, para além de 
aprender sobre os softwares 
usados na gestão institucio-
nal, como é o caso do Jen-

zabar e Fresh Connection.
O   Jenzabar oferece solu-

ções de natureza adminis-
trativa que atendem às ne-
cessidades de instituições 
de ensino superior, assistin-
do na gestão e planificação 
institucional de forma mais 
ágil, mais inovadora e mais 
eficiente; e o Fresh Connec-
tion, é um programa inovador 
de simulação de negócios 
que confronta os estudantes 
da área de Administração de 
Empresas com vários dile-
mas da vida real e em tempo 
real, onde a compreensão e a 
colaboração multifuncionais 
são componentes-chave 
para fazer frente aos referi-
dos dilemas.

A equipa discutiu, igual-
mente, a possibilidade de 
realização de workshops, 
cursos de desenvolvimento 
profissional e capacitação 
em matérias de comporta-
mento criminal, sistemas 
legais, TICS, entre outros, 
que, numa primeira fase, se-
rão em formato online, para 
professores e gestores da 
UPMaputo. 
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Bernardino Bernardo docen-
te da Universidade Pedagó-
gica de Maputo, Faculdade 

de Ciências da Terra e Ambien-
te, doutorando em Geociências 
com foco para componente 
ambiental e médica, partilha a 
parte dos resultados prelimina-
res da sua pesquisa de tese de 
doutoramento em decurso em 
Moçambique, sobre a Lixeira de 
Hulene, na cidade Maputo, inti-
tulada: Aplicação dos métodos 
geofísicos e geoquímico no es-
tudo

da contaminação ambiental e 
potenciais riscos para saúde na 
envolvente da Lixeira de Hulene-
-B, que conta com a coordena-
ção dos Professores Fernando 
Rocha e Carla Candeias das Uni-
versidades de Aveiro e do Porto, 
Portugal.

A realização da pesquisa tem 
como objectivo compreender 
como é que a Lixeira de Hulene-

-B contamina as águas subterrâ-
neas, superficiais, solos e quais 
os potenciais riscos para a popu-
lação local. Nos métodos geofísi-
cos aplica a resistividade eléctri-
ca para indicar o fluxo das plumas 
de contaminação resultantes da 
degradação dos resíduos.

Bernardino Bernardo disse 
que as principais constatações 
resultantes dos três anos de in-
vestigação, a modelação dos 
dados geofísicas evidenciam 
diferentes fluxos das plumas de 
contaminação com o movimen-
to E-W predominante no limite 

Perigo à vista na lixeira de Hulene

Estudo de Doutaramento
mostra elementos tóxicos
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Norte da lixeira e migração Ver-
tical numa faixa considerável no 
limite Este, Oeste e Sudoeste da 
lixeira.

As análises químicas das 
águas dos poços evidenciam ní-
veis preocupantes de elementos 
potencialmente tóxicos como 
Crómio (Cr), Cobre (Cu), Mercúrio 
(Hg) e Chumbo (Pb).

Nos solos, Bernardo disse 
que das oitenta e uma amostras 
colhidas em cerca de 40 hec-
tares da envolvente da Lixeira 
cujo os preliminares publicados 
foram recentemente no jornal 
Geosciences no artigo intitula-
do: Soils risk assessment in the 
surrounding area of Hulene-B 
Waste Dump, Maputo (Mozambi-
que), assinado pelos três auto-
res evidenciam níveis elevados 
de degradação ecológica por 
(Zinco) Zn, Cobre (Cu), Cromio 
(Cr), Zircao (Zr), Chumbo (Pb, 
Niquel (Ni) e Manganes (Mn). 
Para o índice de risco de saú-
de, os resultados evidenciam a 
toxicidade de Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, 
Zn e Zr, especialmente para as 
crianças. Contudo, o Chumbo 
representa o maior risco princi-
palmente as crianças que tem 
uma massa corporal menor que 

os adultos, mas, estão exposto a 
mesma carga de poluição, cujo a 
exposição crónica e prolongada 
pode causar doenças nos vários 
órgãos, retardamento mental, 
comportamento agressivo, dor 
abdominal crónica, anemia, en-
tre outras.

Para o alcance de resultados 
preliminares da pesquisa já pu-
blicados em número de quatro 

artigos, Bernardo disse que foi 
feita uma prospecção geofísica 
durante dois anos em estacões 
diferentes para perceber os di-
ferentes mecanismos da con-
taminação do subsolo e águas 
subterrâneas por plumas de 
contaminação (Líquido negro 
enriquecido por metais pesados 
resultante da decomposição de 
resíduos). Enquanto que os so-
los foram analisados por méto-
do de Fluorescência de Raios X 
(FRX) e Difracção de Raio X (DRX) 
nos laboratórios da Universidade 
de Aveiro em Portugal.

numa área de quarenta hec-
tares da Lixeira de Hulene para 
perceber se a lixeira estava 
afectar as águas subterrâneas 
ou não, e constatou-se a exis-
tência de áreas muito anómalas 
no subsolo e nas águas subter-
râneas das zonas que há uma 
drenagem de migração vertical 
de lixiviados que se mobilizam 
até as águas subterrâneas, lixi-
viados esses que resultam do 
processo de decomposição de 
resíduo sólidos que se transfor-
mam em Líquido negro carrega-
do e enriquecido por materiais 
potencialmente contaminados.

Importa referir que as amos-
tras foram feitas secagem no 
laboratório da Faculdade de 
Ciências Naturais e Matemática 
da Universidade Pedagógica de 
Maputo e posteriormente trans-
portadas para os laboratórios 
da Universidade de Aveiro para 
análises físicas, mineralógicas e 
químicas.

A pesquisa é financiada em 
Moçambique pelo Instituto Ca-
mões e FNI.

A equipa do GCI UPMaputo, 
passou uma manhã com o pes-
quisador Bernardino Bernardo, 
na Lixeira de Hulene, numa re-
portagem com a TVM.


