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Suécia Apoia a Implementação do LoCAL em Moçambique
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OCAM Mais Presente na
Sociedade e no Mundo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

CARTA DE SERVIÇOS

Natureza
Órgão Central do Aparelho do Estado que, de acordo com os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo
Governo, orienta a formulação de políticas de desenvolvimento económico e social, coordena o processo de
planificação e superintende a gestão das finanças públicas.

Missão
Conceber, formular, executar e avaliar as políticas de desenvolvimento económico e social sustentável e
inclusivo, assegurando a mobilização e alocação criteriosa, bem como o controlo da utilização eficiente, eficaz e
transparente dos recursos públicos.

Visão
Impulsionar o desenvolvimento sócio-económico do País através da prestação de serviços de excelência na
gestão de políticas económicas e sociais integradas e de prestação de contas, em prol do progresso e bem-estar do
povo moçambicano.

Valores
Meritocracia, Eficiência e Focalização.

Serviços Essenciais
• Elaborar a proposta do Programa Quinquenal do Governo, do Cenário Fiscal de Médio Prazo, do Plano
Económico e Social do Orçamento do Estado e a Conta Geral do Estado;
• Orientar a fixação da previsão plurianual das receitas e do financiamento do Orçamento do Estado e
comunicar os limites da despesa anual dos Órgãos e instituições do Estado;
• Implementar políticas Tributárias, Aduaneiras, Orçamental, de Seguros e de Previdência Social dos
Funcionários Agentes do Estado e dos Combatentes;
• Elaborar Normas e Instruções sobre a Execução do Orçamento do Estado;
• Elaborar Relatórios do Balanço do Plano Económico e Social e de Execução do Orçamento do Estado;
• Celebrar, em representação do Estado, acordos de contratação da Dívida Pública Interna e Externa e zelar pela
sua implementação;
• Coordenar a avaliação da execução das políticas macro-económicas e sectoriais.

FOCO
Suécia Apoia a Implementação do LoCAL em Moçambique
Por: Lucrécia Nhabomba

O

overno de Moçambique
representado p

e

l

a

Vice-ministra da Econo-

mia e Finanças, Carla Louveira e
a Chefe da Cooperação e Desenvolvimento

da

Embaixada

da

Suécia, Susanne Spets assinaram
o memorando de entendimento,
em Maputo, em forma de donativo no valor de um milhão de
dólares do para a implementação
do Programa Local Climate Adaptative Living Facility, designado
por Local.
Dirigindo aos presentes, Louveira
disse que o crescimento económico
e a redução da pobreza constituem
prioridades dos países em desen
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volvimento e as mudanças climáticas surgem como um desafio para o
alcance
desses
objectivos.
A
disponibilização deste donativo,
cerca de 70 milhões de Mt, mostra a
solidariedade que deve existir entre
povos e governos, portanto, para o o
nosso país, vai reforçar a capacidade na aquisição de bens e
serviços para o bem estar das populações, estimular as iniciativas
criativas das comunidades com
impacto sobre a economia local, bem
como reforçar as medidas de
prevenção da COVID-19, disse a
vice-ministra.
A dirigente ressaltou que actualmente Moçambique é o sexto país
africano mais vulnerável as

mudanças climáticas devido a sua
localização geográfica onde os
efeitos como cheias, seca, ciclones,
aumento do nível do mar, erosão
costeira, registam-se com maior
intensidade nos últimos anos.
"Assim, o Programa LoCAL, implementado em 14 países em desenvolvimento com assistência técnica e
financeira do UNCDF, constitui um
instrumento de complemento às
actividades do Governo na medida
em que apoia ao financiamento dos
desafios globais de adaptação às
mudanças climáticas ao nível local",
sublinhou.
A vice-ministra garante que o
Governo mantém o seu cometimento de aplicar de forma estratégica,
criteriosa e rigorosa os recursos que
têm sido colocados à sua disposição
de forma a alcançar os resultados
do Programa, bem como, em
prosseguir com acções centradas no
aumento da renda e promoção de
crescimento económico sustentável
e inclusivo.
Por seu turno, Susanne Spets disse
estar satisfeita em saber que as
comunidades locais dos 13 distritos
mais vulneráveis das províncias
Gaza e Inhambane abrangidos pelo
programa, estão a beneficiar do
apoio e, a participar plenamente no
processo de planificação e definição
de suas prioridades, como também
estão envolvidas na implementação
e monitoria das actividades resilientes definidas.
Os cerca de um milhão de dólares,
são mais uma demonstração do
cometimento da Suécia com Moçambique na melhoria das condições de
vida das comunidades mais pobres
e vulneráveis, que complementam
aos cerca de 15 milhões USD doados
ao Governo de Moçambique, no
âmbito do plano operacional de
resposta da proteção social ao
COVID-19, frisou.
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DESTAQUE
OCAM Mais Presente na Sociedade e no mundo
Por: Lucrécia Nhabomba

O

Ministro da Economia e
Finanças,
participou
recentemente
em
Maputo, na cerimónia de inauguração da Academia de Formação
da Ordem dos Contabilistas de
Moçambique (OCAM), recentemente em Maputo,
t e n d o
afirmado que a OCAM está cada
vez mais presente na sociedade
moçambicana.
Com satisfação, notámos que os
propósitos
que
conduziram
a
criação, da OCAM, em 2012, estão a
surtir os efeitos desejados, mais
uma vez, através da inauguração
deste espaço físico reservado à
Academia da OCAM, o que testemunha o crescimento da instituição que
a cada dia, e a olhos vistos, vai
ganhando o seu espaço na sociedade moçambicana e quiçá a nível
internacional, disse o ministro tendo
acrescentado que é desejo do Governo e da sociedade ver a academia a
contribuir para a formação de
profissionais na área de Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade,
observando eleva- dos níveis de
ética e deontologia profissional no
trabalho bem como o compromisso
de melhor servir a pátria, no
exercício das suas actividades.
A inauguração da Academia da
OCAM acontece num contexto em
que o mundo se debate com o
combate ao inimigo invisível, a
COVID-19, uma Pandemia que
requer dos gestores da Academia,
criatividade para a modernização
dos processos de formação e funcionamento, usando tecnologias de
comunicação e informação.
Ainda, Maleiane considera
ser
importante a constituição da
Academia da OCAM, que vai criar
condições para complementar a
perspectiva de filiação da OCAM à
Federação Internacional de Contabi
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lidade.
Neste contexto, a Academia deve ser
um veículo que vai ajudar e propiciar
aos membros da OCAM diferentes
tipos de formação em conformidade
com os mais recentes desenvolvimentos da profissão a nível internacional, sublinhou.
Para o dirigente a nível interno
espera haver um incremento na
transparência, responsabilidade e
ética na preparação dos relatórios
financeiros, contribuindo, deste
modo, para a melhoria do ambiente

de negócios, defesa do interesse
público, bem como para uma maior
confiança
dos
investidores
estrangeiros.
A Academia da OCAM deve igualmente ser uma base para o
necessário treinamento dos Contabilistas e Auditores em toda a sua
dimensão, contribuindo para elevar
os índices de desempenho do Sector
Público, na orçamentação e controlo da despesa pública bem como na
harmonização
dos
sistemas
contabilísticos, finalizou.

Boletim Informativo 81

ACTUALIDADE
Urge Reduzir os Índices de Violência Baseada no Género no País,
apela Cristina Matusse
Por: Lucrécia Nhabomba

A

Directora
Nacional
Adjunta de Planificação e
Orçamento,
Cristina
Matusse, disse haver necessidade
de se reduzir os índices de violência baseada no género no País.
Matusse falava no
âmbito
da
realização do Seminário de Auscultação dos Sectores Centrais sobre
Carteira de Actividades Padrão e
Guião de Procedimentos de Planificação e Orçamentação, Monitoria e
Avaliação sobre a Violência Sexual
Baseada no Género/Práticas Nocivas/Direitos a Saúde Sexual e
Reprodutiva, evento que decorreu
em Macaneta, distrito de Marracuene, na província de Maputo.
De acordo com a Diretora, a
Direcção Nacional da Planificação e
Orçamento (DNPO) e a ONU
Mulheres, por um lado, decidiram
ampliar e reforçar as medidas e
acções de prevenção e combate à
violência
sexual
baseada
no
género/práticas nocivas/direitos a
saúde sexual e reprodutiva, monitoria e fiscalização (VSBG), através da
implementação do projecto Spot
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light Moçambique," que advoga
acelerar a prevenção e resposta à
violência sexual baseada no género
e casamentos prematuros de raparigas adolescentes e mulheres jovens
(entre 10-24 anos), em Moçambique".
Por outro lado, a iniciativa deverá
fortalecer os instrumentos de planificação, orçamentação, monitoria e
avaliação dos programas e acções
de género, no contexto das funções
e responsabilidades da DNPO, que
incluem a coordenação nacional dos
processos de planificação e orçamentação, ao nível nacional.
Para Cristina Matusse é fundamental
que
no
término do seminário, os técnicos
de difer- entes instituições
do
Estado tenham ferramentas capazes de enriquecer o guião de
procedimentos. Temos que debater a proposta de Carteira de
actividades Padrão sobre a
violência sexual baseada no
género/práticas nocivas, identificar aspectos críticos no combate
e também identificar aspectos
chave para o

Guião de integração de assuntos
de género nos planos e orçamento, referiu.
Igualmente, a dirigente disse
que as formações não devem ser
realizadas apenas para criar
capacidade em planificar e orçamentar na óptica de género,
mas, assegurar que as habilidades resultem em maiores
fluxos e alocações de recursos
financeiros para os planos na
área de género. Devem ser identificadas as questões de género
prioritárias (Carteira de Actividades Padrão de violência sexual
baseada no género, práticas
nocivas, direitos à saúde sexual
e reprodutiva, monitoria e fiscalização) no sentido de assegurar
a integração nos processos de
planificação e orçamentação,
sublinhou Matusse.
Participaram no seminário planificadores, pontos focais de
género e do projecto Spotlight,
orçamentistas e Gestores de
Recursos Humanos de nível
central.
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ACTUALIDADE
Por ter Adquirido o Grau Académico de Doutoramento
Presidente da AT homenageada pelos membros do Conselho
Directivo
Por: Fenias Zimba

O

membros do Conselho
Directivo (CD) da Autoridade Tributária de
Moçambique (AT) promoveram
um brinde alusivo à comemoração do grau académico de
Doutoramen- to, conquistado,
com distinção, pela Presidente da
AT, Doutora Amélia Muendane,
recentemente em Maputo.
Em jeito de saudação pela
conquista, em nome do CD, o
Director Geral dos Serviços
Comuns, Venâncio Francisco
enalteceu a escolha da tese, que
irá trazer um grande contributo
para a instituição. Para Venâncio Fran- cisco, o esforço da
Presidente.

constitui um estímulo para que
os demais colegas possam seguir
o seu exemplo.
Na ocasião, a recém-Doutorada,
visivelmente emocionada, agradeceu aos presentes pelo gesto,
tendo referido que a conquista
do título só foi possível graças à
colaboração que teve por parte
dos funcionários da instituição.
Refira-se que Amélia Muendane
defendeu a tese de doutoramen
to sob o título “Implicações
Económicas do Contrabando em
Moçambique”, no período entre
2006 e 2016, tendo avançado
que o contrabando consome
acima de 12% do PIB moçambicano. Segundo Muendane, o com
bate ao contrabando tem sido
dificultado pela grande extensão
da linha de fronteira, facto que
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exige um maior volume e capacidade de recursos, em termos
humanos, de equipamentos e de
mobilidade, para fazer face às
necessidades de fiscalização.
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ACTUALIDADE
Capacitação e Assistência Técnica aos Técnicos Distritais da Mulher
e Acção Social
Por: Jeórgia Mirela S. Xlhone

O

erviço Provincial
de
Economia e Finanças de
Maputo em coordenação
com
o Serviço Provincial de
Assuntos Sociais realizam uma
acção de capaci- tação em Planificação e Orçamen- tação com
enfoque no género aos técnicos
dos Serviços Distritais de Saúde
Mulher e Acção Social (SDSMAS)
afectos às Repartições de Mulher
e Acção Social.
O arranque ocorreu no Distrito de
Namaacha, sendo que vai abranger
os 08 Distritos da Província, durante 03 dias por cada distrito. Visa
Fortalecer os técnicos dos Serviços
Distritais de Saúde, Mulher e Acção
Social em matérias ligadas a elaboração de planos distritais e orçamentos na perspectiva de género,
tendo em conta os novos indica
dores para o Quinquénio 2020
-2024, focalizando-se em (i)
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Assistência Técnica e acompanhamento para integração dos indicadores de género nos Planos
Economico Sociais e Orçamento dos
Distritos - PESODs e (ii) Apoio à
implementação do Plano Provincial
do Avanço da Mulher.

petências
em
Planificação
e
Finanças Públicas para Gestão
Descentralizada na Província de
Maputo, desenvolvido pelo Serviço
Provincial de Economia e Finanças
e financiado pela Agência Andaluza
de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento.
Prevê-se a capacitação de 120 técnicos dos SDSMAS pertencentes as
repartições de Mulher e Acção
Social, nomeadamente os técnicos
de planificação e orçamento, técnicos de género e dos recursos
humanos.

Estas acções enquadram-se no
âmbito da implementação do
Projecto de Fortalecimento de Com
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ACTUALIDADE

NAMPULA

Secretários Permanentes Distritais e Ordenadores de Despesas
Provinciais a par da Execução do OE para 2020
Por: Benedito Sabonete

D

correu a formação dos
Secretários Permanentes
Distritais e orde- nadores
de
despesas
provinciais
no
âmbito da Execução do OE para
2020, no dia 19 de Agosto de
2020, no Hotel Milénio, cidade de
Nampula. Discursando no evento, o
Secretário de Estado da Província
de Nampula, Mety Gon- dola disse
ser fundamental que os dirigentes
sejam capacitados em matérias
de planificação e execução orçamental para que os trabalhos
nestas áreas sejam cada vez mais
claros. Espero que saiam deste
local com conhecimento apropriado nesta área de modo a fazer a
réplica nos vossos secto- res de
trabalho, sublinhou.
A formação tinha como objectivo
reforçar o conhecimento dos ordenadores de despesa e secretários
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permanentes para que possam fazer
uma correcta interpretação e implementação
dos
procedimentos
inerentes à execução do orçamento
do Estado, incluindo os prazos de
pagamento de salários, planos de
contratação, elaboração e execução
do orçamento.
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ACTUALIDADE

NAMPULA

Técnicos Capacitados em e-Folha
Por: Benedito Sabonete

R

ealizou-se a Formacao em e-folha (cal- culo e processamento de salarios) para
assegurar o pagamento de salarios no ambito da implementacao do quadro
legal sobre a organizacao e funcionamento dos orgaos de governacao descentralizada provincial e de representacao do
Estado, na sala de reuniões da AT, em Nampula.
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REPORTAGEM
O Ministério da Economia e Finanças procedeu de 1 a 17 de Setembro de 2020
com a jornada de doação de sangue, respondendo à solicitação feita pelo Serviço
Nacional de Sangue do Ministério da Saúde, de modo a ajudar os doentes no leito
hospitalar.
Sinto que fiz algo positivo para ajudar a quem precisa,
Regina Mapangue
Fiz um acto que considero-o muito bom, pois, vou poder salvar
vidas, são tantos pacientes que precisam da nossa ajuda,
então, sinto que fiz algo muito bom e isso faz bem ao meu
coração. Espero que o doente que for a receber este líquido
sinta que de facto foi doado por amor, doar sangue é algo
positivo e é muito bom ajudar a quem precisa.
Temos boa adesão do MEF ao apelo do Banco de Sangue,
considera Crimilda Lhamine
Estamos satisfeitos em ver este apoio que os funcionários do
Ministério da Economia e Finanças (MEF) oferecem ao Banco
de Sangue, portanto, esperamos sair deste local com boa
quantidade deste precioso líquido. Sabemos muito bem que há
muitos irmãos que precisam de sangue neste momento, então,
para nós é mais valia termos esta aceitação do MEF. Muito
obrigada pelo gesto.
Doar sangue é um gesto de amor ao próximo, Salomão
Macuacua
É uma honra para mim como funcionário dador estender a
minha mão a quem está precisando, neste momento. Este acto
deixa-me virtuoso porque sinto que vou ajudar o meu irmão,
isso é bíblico, ajudar ao próximo, dever cumprido. Também
estou feliz porque sinto e vejo que estão acauteladas todas as
medidas de prevenção à COVID 19, para, além disso, convido
aos demais colegas para aderirem ao apelo do Banco de
Sangue porque antes da colheita eles avaliam o estado do
dador. Não há necessidades de haver medo ou receio. Vamos
fazer a nossa parte, o resto Deus resolve.
Há muitos irmãos doentes que precisam da nossa ajuda,
Odete Lucas
A equipa do Serviço Nacional de Sangue, concretamente do
Banco de Sangue está neste local para proceder com a recolha
deste líquido vital, estamos felizes porque a resposta dada pelo
MEF até então é positiva, temos muitos doentes que precisam
de sangue para serem operados, irmãos que sofrem acidentes,
e mais casos. Tomamos todas as medidas necessárias para a
prevenção da Covid 19 e algumas enfermidades. Temos um
questionário que damos ao dador para verificar se há
condições para doar, a partir da medição da temperatura
corporal, o peso se é ideal, também fazemos o teste de hemoglobina para avaliar se tem de facto sangue suficiente para
doar.
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REPORTAGEM FOTOGRÁFICA
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CRÓNICA

Quando o Vídeo de uma Mulher Desarmada e Executada Derreteu o meu Coração
Nem sei por onde começar, a dor que carrego supera a
do parto. Não há nenhuma medida que se possa usar
para comparar-se àquele
vídeo desumano que roda nos whatsapps dos nossos
telemóveis.
Eis que chego à casa, faço alguns exercícios para a
manutenção física e depois, como o habitual, pego no
meu celular mínimo e dou uma olhada aos meus grupos
de papos. As mensagens eram tantas, fiz um "pim pam
pum" até que os dedos pousaram num vídeo que tinha
muitos comentários de tristeza. Fiquei curiosa e zás,
abri-o a principio vi uma senhora nua e desarmada a
caminhar numa estrada com algumas fendas por sinal
numa área rural, sem nem sequer ter-se a possibilidade
de conhecer a zona porque no vídeo não aparece nenhuma placa que possa situar-nos. Falei com os meus botões, ahhh para ver soldados assim armados andando
atrás de uma senhora nua, hummm só pode ser uma supostamente doente mental. Só pode ter alguns
problemas mentais para andar assim na estrada. Se calhar estes estejam a "afugentá-la" para que as
crianças não possam ver aquela vergonha. Enfim! Mas, instantes depois vi um homem fardado a aproximar-se à senhora, para além da arma em punho, tinha também um pau enorme que imediatamente caiu
sobre o corpo nu da senhora. Abri bem os olhos já repletos de alguns fios de lágrimas mas naquele momento já não conseguia enxergar devidamente. Fui insistindo! Insistindo! Até que ganhei coragem, mas, aquela
pancada macabra em corpo indefeso mexia com o meu ego. Era apenas o começo da selvajaria! o fim da
mulher veio imediatamente através de uma chuva forte de balas. Ai o meu mundo desmoronou! Fiquei
cabisbaixa. Bebí um gole de água morna (a mania que anda nas nossas cabeças neste momento pandémico) respirei fundo, quando dei conta em mim, estava com a blusa encharcada de lágrimas, pois, o extremismo da brutalidade foi tanto que mesmo perecida, ela mereceu mais refegas de balas até que entre eles
pediram-se para parar.
Era a verdadeira sentença de morte à mulher indefesa. O vídeo é tão violento que depois de vê-lo conclui-se
que de facto o ser humano é muito agressivo. A questão que coloco é, será que houve motivos suficientes
para tanta atrocidade e barbaridade assim? Mesmo com os gritos de terror da senhora que inclusive deixa
cair fezes não foram motivos de "natural- mente" pensarem nas suas mães? Seja qual foi o motivo pelo qual
a senhora provocou a ira neles, será que havia motivos para tanta barbaridade? Não será esta uma violação
pura dos Direitos humanos? Eis que trago esta reflexão: Se tratamo-nos assim entre nós (Africanos) imaginemos outras raças! Como vão nos respeitar se entre nós tratamo-nos com rebeldia! De onde virá o socorro
para tanto sofrimento em Cabo-delgado? De onde virá o socorro para aquelas pessoas inocentes que nem
sequer uma água morna apanham? Até quando o fim do derramamento de sangue naquele ponto do País?
Enfim, são perguntas sem respostas. É um simples grito de socorro! Até já!

13

Boletim Informativo 81

PÀGINA DO FUNCIONÁRIO
Parabéns Papá Chabane Taria Mussa são 66 anos de muito amor e luz!
Por Zainuro Mussa
Eu gosto de &quot;usar&quot; este espaço destinado ao funcionário do MEF, pois aqui partilho a
minha felicidade com os meus colegas irmãos. Desta vez, trago uma Homenagem ao meu PAI,
Chabane Taria Mussa, que completou no dia 17.09.2020, 66 anos de idade.
Não tenho a maior satisfação que supere a honra de tê-lo ao meu lado pois, quis o destino que sua
esposa Atija Sulaha Cotia (minha mãe) partisse muito cedo, sem no entanto, partilhar conosco
momentos prazerosos como este que é relatado neste Boletim Informativo do MEF. Nas fotos, a
minha amada esposa faz o que muito bem sabe fazer, &quot;cuidar dos seus homens&quot; por
sinal, ela serve condignamente o bolo ao seu sogro sobre o olhar atento do nosso ﬁlho, não há
maior alegria que supere esta de estar em festa com a família. Vai uma vénia para o meu pai
Mussa, funcionário público reformado que por sinal desempenhava as funções de director de
Serviço de Migração em Pebane. Quem me dera seguir seus passos Pai. Um beijo grande do seu
ﬁlho Zainuro Mussa. Que Allah lhe conforte hoje e sempre, bem haja!

Mande também a sua história para esta página
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SAÚDE & LAZER
A Folha de Mangueira Traz Inúmeros Benefícios à Saúde,
Os benefícios da folha de mangueira para a
saúde são variados, pois ela possui uma grande
quantidade de nutrientes que são essenciais
para saúde geral do corpo. Além disso, a sua
folha para muitos não é comestível, pois não
conhecem os benefícios que podem proporcionar para a saúde. Em muitas situações a folha
pode ser mais eﬁcaz que a própria fruta. A folha
de manga é avermelhada ou purpúrea quando
são novas, e crescem em uma cor verde escuro e
têm uma parte inferior pálida. Estas folhas são
ricas em vitaminaa C, B e A e também são ricas
em vários outros nutrientes. Possui poderosas
propriedades antioxidantes, pois tem alto teor
de ﬂavonóides e fenóis. Contêm taninos,
alcalóides, glicosídeos, esteróides, triterpenoides, saponinas, magniferina, componentes
fenólicos e ﬂavonóides. Além disso, a folha de
manga possui propriedades antimicrobianas e
pode ser usada como um alimento funcional.
Principais benefícios da folha de manga
Elimina parasitas do corpo, Possui propriedades
diuréticas, é um poderoso expectorante, trata
resfriados, elimina cálculos biliares,
Previne diabetes entre outros.
Para eliminar as toxinas do corpo
A folha de manga pode acelerar a desintoxicação do corpo, a eliminação do excesso de
água e de sódio, ajudando o fígado a eliminar as
toxinas dos corpo.
Para tratar resfriados
O chá da folha reduz a gravidade dos sintomas
dos resfriados e actua como um anti-histamínico
eﬁcaz que diminui os efeitos desagradáveis do
resfriado comum, incluindo inﬂamação.
Para eliminar pedras nos rins
Devido às propriedades diuréticas, ela auxilia na
eliminação das pedras nos rins e cálculos
biliares.
No combate a parasitas
A folha de manga tem a capacidade de combater
parasitas, através das suas propriedades antimicrobianas, que auxiliam na eliminação desses
vermes.
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Alívio da inquietação
Para as pessoas que sofrem de inquietação
devido à ansiedade, a folha de manga proporciona alívio signiﬁcativo como um bom remédio
caseiro.
Problemas na garganta
Para quem sofre de soluços ou problemas de
garganta, o chá de folha de manga é um bom
remédio caseiro.
Como expectorante
A folha de manga contém propriedades expectorantes. Esta é uma excelente forma de soltar o
catarro que tem sido ﬁrmemente depositado
dentro das vias respiratórias.
Para tratar diabetes
A folha de manga é muito útil para o tratamento
de diabetes, pois contêm taninos chamados
antocianidinas, que ajudam no tratamento de
forma natural de diabetes.
No alívio de problemas respiratórios
A folha de manga é boa para todos os tipos de
problemas respiratórios. Ela é especialmente útil
para pessoas que sofrem de frio, bronquite e
asma.
Para curar queimaduras
Para curar queimaduras principalmente na pele,
queime um punhado de folha de manga até que
ﬁquem as cinzas. Aplique esta cinza sobre a área
afetada.
Para regular a pressão arterial
A folha de manga diminui a pressão arterial e
diminui a probabilidade de hipertensão, bem
como problemas de saúde graves que podem
acompanhar a pressão arterial elevada.
Prevenção da aterosclerose
O chá de folha de manga também garante a
dilatação adequada dos vasos sanguíneos que
ajudam a nos proteger contra certas doenças,
como a aterosclerose.
Fonte: Byanca Sttefany, farmacêutica -https://www.saudedica.com.br/
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