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O CENTRO de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica (CIDE) está a trabalhar
para explorar ao máximo o potencial de plantas e flores existentes em Moçambique.
A ideia é aproveitar e usar esta riqueza florística para a produção de bens essenciais
passíveis de serem usados nos campos medicinal, alimentar, ornamental ou mesmo aromático.
A principal missão do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica é
realizar estudos de investigação etnobotânica que promovam o aproveitamento, recuperação,
preservação e valorização do conhecimento tradicional sobre plantas com valor cultural,
económico e ambiental com potencial medicinal, nutricional, aromático e ornamental, entre
outras actividades.
É neste contexto que aquela instituição desenhou e está a implementar o programa de
estabelecimento de jardins etnobotânicos, uma iniciativa prevista no Plano Económico Social do
Governo .
Os principais beneficiários deste tipo de iniciativas são a comunidade local e estudantil
dos vários níveis de ensino, docentes, comunidade científica e também os praticantes da
medicina verde, dentro dos locais onde os jardins vão sendo estabelecidos. A Etnobotânica é
uma ciência multidisciplinar que congrega profissionais de diversas áreas do saber, dentre os
quais botânicos, antropólogos, farmacólogos, médicos, engenheiros, entre outros. Por isso, a
Etnobotânica gera uma intensa interacção entre comunidades humanas com o mundo vegetal,
em suas dimensões antropológica, ecológica e botânica.
(texto adaptado de http://www.realmoz.com)
PRIMEIRA PERGUNTA (2 valores)
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo
SEGUNDA PERGUNTA (2 valores)
Explique o sentido no texto das seguintes palavras:
“Desenvolvimento”, “preservação”, “implementar”, “interacção”.
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores)
Desenvolva o assunto que desejar vinculado a alguma(s) das ideias centrais do texto
QUARTA PERGUNTA (2 valores)
Passe a frase em itálico para passado (pretérito perfeito) segundo o modelo Chego --›
Cheguei.
Elas são decisivas para atingirmos esses objetivos. Eu tenho alguma ideia sobre o assunto
mas eles não fazem muito caso; e perdem uma boa oportunidade...
QUINTA PERGUNTA (2 valores)
Escolha um dos seguintes temas e desenvolva-o:
A língua portuguesa no mundo. Unidade e diversidade.
A língua portuguesa e a Galiza. A Galiza e a Lusofonia
Aspetos culturais dum país ou de vários países de língua oficial portuguesa

