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Parlamentar Younuss Amad defende maior utilidade 
da ciência na formulação de políticas públicas 
  Maputo (O Autarca) – O De-
putado e Vice-Presidente da Assemble-
ia da República, Younuss Amad, de-
fendeu em Maputo, durante a recente 
conferência “Desafios para Moçambi-
que: Dez anos pensando no país”, pro-
movida pelo Instituto de Estudos So-
ciais e Económicos (IESE), a necessi-
dade das instituições moçambicanas 
passarem a conferir maior utilidade da 
ciência na formulação de políticas pú-
blicas.  
 Amad deu exemplo aos vários 
estudos científicos sobre a economia, 
emprego e recursos naturais; protecção 
social, saúde e população  em  Moçam-
   

bique, política e descentralização, elei-
ções, conflito e violência, desafios e o-
portunidades (…) promovidos pelo IE-
SE que se fossem devidamente utilize-
dos pelas demais instituições públicas 
e pivadas permitiriam a formulação de 
políticas públicas adequadas para a sa-
tistação das necessidades e ansiedades 
dos moçambicanos.  
 Destacou que as abordagens 
do IESE são internacionalmente recon-
hecidos pela observância aos padrões 
mundiais da ciência, tendo questionado 
até que ponto os mesmos são aprovei-
tados para a formulação de políticas 
públicas, mormente relativas  a  protec- 

 
 

Younuss Amad intervindo na conferência 
“Desafios para Moçambique: Dez anos 
pensando no país”, realizada semana 

passada, em Maputo 
 

ção e justiça social, economia, demo-
cratização, incluindo para a elaboração 
de  planos  quinquenais de governaçã e   

Frase: 
Aciência de hoje é a tecnologia de amanhã – 
Edward Teeller 
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Younuss Amad dialogando, a margem da 
conferência, com o académico Carlos Nuno 
Castel-Branco, que proferiu a comunicação 

de abertura do encontro 
 
são resultou da polêmica em torno do 
dados referentes ao recenseamento e-
leitoral na província de Gaza que não 
quadunam com o apuramento demo-
gráfico   desenvolvido   pelo   INE   em    

 

2017. 
 

 “É muito triste e lamentável o 
que aconteceu neste caso. O INE usou 
toda ciência alinhada aos padrões inter-
nacionais relativos a estatística demo-
gráfica, mas o interesse politico sobre-
pôs-se a ciência”. 
 

Activismo social 
 

 Amad, além de politico, parla-
mentar é um destacado activista mo-
çambicano dos direitos humanos, com 
envolvimento activo na defesa e pro-
moção dos direitos das pessoas com 
deficiência. Pelo que não perdeu opor-
tunidade na conferência “Desafios para 
Moçambique: Dez anos pensando no 
país” para mais uma vez levantar a sua 
voz nessa condição, para apelar o Es-
tado moçambicano a acomodar a Con-
venção Internacional da Pessoa com 
Deficiência, de que o país subscreveu e 
rectificou, mas volvidos mais de dez a-
nos não transformou sequer em lei, 
com o agravante de os decretos criados 
já terem expirado a sua validade.■ (R) 
 

Continuado da Pág. 01 
projectos de lei submetidos ao parla-
mento. 
 “Até que ponto os estudos do 
IESE são acomodados pelo governo ou 
Estado moçambicano?” – questionou, 
tendo lamentado a seguir o facto de a 
ciência, em Moçambique, não ter a de-
vida utilização. 
 “Infelizmente, em Moçambi-
que prevê-se uma situação muito dra-
mática e lamentável, onde a ciência é 
posta do lado em benefício de decisões 
e interesses políticos, o que não é sau-
dável em qualquer parte do mundo. 
Portanto, isso não pode acontecer num 
Estado que se pretende de Direito De-
mocrático” – sublinhou. 
 Para fundamentar a sua tese 
segundo a qual, infelizmente, em Mo-
çambique, a ciência tem sido preterida 
em benefício de decisões e interesses 
politicos, Younuss Amad lembrou a re-
cente demissão de Rosário Fernandes 
do cargo de Presidente do INE – Insti-
tuto Nacional de Estatísticas, cuja deci- 

Manuel de Araújo critica ausência do Presidente da 
República na cimeira da ONU sobre Acção Climática 
 Beira (O Autarca) – Num ce-
nário em que Moçambique vive uma 
crescente ameaça aos efeitos das mu-
danças climáticas, o conhecido espe-
cialista em ambiente e actual Presiden-
te do Município de Quelimane e ainda 
cabeça de lista da Renamo às eleições 
provinciais na Zambézia, Manuel de 
Araújo, criticou a ausência do Presi-
dente Filipe Nyusi na Cimeira Global 
de Acção Climática, realizada esta se-
gunda-feira (23Set19), em Nova Yor-
que. Tratou-se de encontro de alto ní-
vel convocado pelo Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), para buscar novos planos  para 

a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa (CO2) e delinear ac-
ções para proteger as populações dos 
efeitos do aquecimento global.  
 Manuel de Araújo, que suspen-
deu a actividade eleitoralista em curso 
para participar da cimeira, afirmou o 
reconhecimento da importância do e-
vento considerando mais importante 
sobre o clima desde o acordo de Paris 
em 2015. Num encontro em que parti-
ciparam mais de 80 líderes internacio-
nais, incluindo chefes de estados da re-
gião austral de África, Moçambique 
esteve representado pelo Ministro dos 
Negócios  Estrangeiros  e  Cooperação, 
 

José Pacheco. 
 Entretanto, numa entrevista a 
Voz da América (VOA)  e responden-
do a uma pergunta sobre se não seria 
de todo conveniente que o Presidente 
Filipe Nyusi suspendesse a campanha 
eleitoral por um dia para deslocar-se a 
Nova Yorque e desse um discurso po-
liticamente muito forte e regressasse, 
Manuel de Araújo, reconhecendo o ac-
tual cenário de crescente ameaça do 
país aos efeitos das mudanças climáti-
cas, afirnou peremptoriamente que sen-
te-se bastante preocupado “com a for-
ma como o nosso Chefe de Estado trata 
as suas prioridades”.■ (Redacção)  
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Por: Leonel Marcelino, Lisboa 

As greves politizadas e o carneirismo 
 Uma escola, ou um agrupamento de escolas, esco- 
lhe o tema actual da alimentação e prepara-o para ser exe-
cutado em todos os anos e disciplinas. Há ali actividades 
para as línguas, a Matemática, a Física, a Química, a Filo-
sofia, a Ética, a Geografia, as Ciências da Natureza, enfim, 
todos os conteútos programáticos se incluem nas activida-
des, mas, de um modo vivo, como uma ciência para a vida. 
 Nalguns países, a própria arquitetura das escolas se 
modifcou. As salas tiveram de ser abertas, sem os compare-
timentos estanques onde se acomodam, tradicionalmente, 
24 ou menos alunos. Hoje, a tendência, é abrir a sala a vá-
rias turmas, com a intervenção adequada de diversos profe-
sssores de disciplinas diferentes. A sala de aulas, hoje, não 
quer o professor-pastor, o magister dixit, que, do alto da 
sua sabedoria, despeja a matéria. Nenhum aluno aceita, ho-
je, essa monotonia. Daí, a consequente indisciplina, os jo-
gos, o stress dos professores.  
 A sala de aula tem de ser uma oficina onde todos 
sejam incentivados a descobrir, quais detectives interessa-
dos em colocar perguntas e descobrir respostas. Questionar, 
dialogar, descobrir, inovar devem ser alguns dos pilares do 
ensino de hoje. Procurar perceber o presente e preparar o 
futuro, eis um desafio entusiasmante. 
 O professor será apenas mais um companheiro, 
previsivelmente, mais experiente, mais informado, mais 
preparado e com maior domínio das novas ferramentas para 
levantar questões, abrir pistas, incentivar debates, orientar 
para a inovação, entusiasmar, partilhar, passar a mensagem 
de que o trabalho sempre compensa. 
 Só assim se construirá um Portugal mais moderno, 
onde todos seremos mais felizes. 
 Afinal, o que vamos escolher? Continuar a falar de 
chagas que os próprios professores podem curar, se opta-
rem por diferentes modos de organização e de trabalho, ou 
continuamos a ouvir as balelas do sr.  Mário e seus ajudan-
tes?■ 
 

 Aproximam-se as eleições legislativas e, como 
sempre acontece, aposta-se em modos de condicionar o vo-
to dos eleitores, sobretudo, quando as previsões anunciam 
maioria absoluta para o PS. É paradigmático o modo como 
o Mário Nogueira, comprometido com o Partido Comunis-
ta, onde ambiciona lugar de evidência, e outros opinadores, 
de outros Partidos, tudo dizem para lesar o Ministério da E-
ducação e apontar o mar de desgraças que atormentam os 
professores, desde o stress traumático, à burocratização da 
profissão. Todos os argumentos servem para defender uma 
classe que não precisa destes advogados comprometidos. 
 No actual panorama, os professores perdem prestí-
gio e imagem, prestígio e imagem que recuperaram quando 
fundámos a FENPROF, com enorme trabalho de aposta na 
formação, escola a escola,  e com as aplaudidas Jornadas 
Pedagógicas, onde se fazia o que nenhum Ministério fazia. 
Dá-me pena ver os professores seguirem maus defensores e 
um péssimo pastor, acompanhados da máquina de funcio-
nários do PC, com as já conhecidas tarjas e cansativas pala-
vras de ordem gritadas a plenos pulmões em cenários e ho-
rários estudados para se exibirem nos noticiários televise-
vos. 
 Quando se fala de stress, de excesso de  burocrati-
zação, de rigidez operativa quanto a métodos pedagógicos, 
horários, organização do ano, etc., não se fala verdade. A-
contece que nunca houve uma equipa ministerial que desse 
tanta abertura e receptividade, senão mesmo, apoio e incen-
tivo às iniciativas das escolas para inovar e ter a liberdade 
de se organizarem sem sujeição às directrizes ministeriais. 
É sabido como inúmeras escolas trabalham, hoje, por pro-
jectos e/ou temas, dividindo o ano escolar em dois semes-
tres, avaliando os alunos de modo diferente do tradicional, 
conseguindo, assim, combater o abandono escolar, atrair a-
lunos, motivá-los e prepará-los para serem futuros cidadãos 
responsáveis. 
 Vamos a um exemplo. 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

26 Setembro - José Pedro Flores Cardoso 
 

 
 

do António, Ferreira e Luís Cabacinha, equipa que era trei-
nada por Ernesto Meireles. Nesta prova participaram o Fu-
tebol Clube de Luanda, o Atlético de Moçamedes, o Fute-
bol Clube do Porto e o Desportivo de Lourenço Marques. 
  Os hoquistas de seniores do Desportivo voltam a 
ganhar mais dois campeonatos nacionais, nomeadamente 
em 1971 em Lourenço Marques e 1973 na capital angolana. 
Tive o privilégio de fazer os relatos dos jogos realizados 
em Luanda, como a imagem documenta. 
  Zé Pedro foi Vice-Campeão da Europa em 1974. 
  Em Portugal jogou pelo Sesimba e a Académica da 
Amadora. 
  José Pedro Flores Cardoso, antigo hoquista mo-
çambicano, elemento proponderante na organização dos 
convívios entre desportistas moçambicanos a viver em Por-
tugal, ligados à sua modalidade de eleição e ao seu Despor-
tivo, nasceu no dia 26 de Setembro de 1945. Comemora 
hoje os seus 74 anos de idade. 
  Parabéns Zé Pedro. Que haja saúde para mais co-
memorações.■ 

OBS: 
1 - Na foto, Zé Pedro entrevistado por mim, no final do 

campeonato nacional de hóquei em patins de 1973, 
realizado em Luanda, capital de Angola. 

2 – Fonte: portal electrónico “BigSlam”.■ 

 Zé Pedro, antigo praticante de hóquei em patins do 
Desportivo de Lourenço Marques, e de quem relatei vários 
jogos, quer a nível interno como fora das fronteiras de Mo-
çambique, nasceu na cidade de Lourenço Marques. Fez o 
seu percurso estudantil na Escola Rebelo da Silva, na Esco-
la Industrial Mouzinho de Albuquerque e na Escola Comer-
cial, onde se formou como Técnico de Contas. 
  A sua actividade profissional foi iniciada em 1963 
na firma Catoja e Saldanha Limitada, uma empresa de fer-
ragens e material de construção, onde chegou a sub-geren-
te, em 1975. 
  Em 1952 inicia a sua actividade desportiva. Inscre-
ve-se no hóquei em patins, tendo como treinador Fernando 
Adrião (Pai). Também se dedica à natação. O seu primeiro 
campeonato nacional foi conquistado em Luanda, em 1969. 
Nessa altura Zé Pedro tinha como colegas Miguel Roussou, 
Carlos Pereira (Cirilo), Amílcar Passos,  Bernardo,  Fernan-  
   

Beira sacudida por ventos fortes 

 Beira (O Autar-
ca) – A cidade da Beira foi 
sacudida por ventos fortes 
desde a madrugada da últi-
ma quarta-feira (25Set19), 
cenário que se prolongou 
até quinta-feira (26Set29). 
Os ventos fortes começa-
ram a aumentar intensida-
de por volta das 21h30 de 
quarta-feira. O serviço de 
electricidade foi afectado. 
Algumas zonas da cidade 
ficaram pruvadas da cor-
rente eléctrica desde as 
22h00 de quarta-feira até 
ontem a tarde, afectando 
vários serviços, incluindo 
o Jornal O Autarca, cuja e- 
 

dição de quinta-feira (26 
Set19) não pode sair no 
período regular. 
 Os serviços de co-
municação também fun-
cionaram com alguma difi-
culdade na noite de quarta-
feira. 
 No âmbito comu-
nitário, importa frisar que 
há muitas famílias na Bei-
ra ainda a residirem em ca-
sas com cobertura (tecto) 
improvisado, na sequência 
da destruição causada pelo 
ciclone tropical Idai, em 
Março último. E anteon-
tem voltaram a sofrer no-
vamente.■ (Redacção)  
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