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Apresentada como uma verda-
deira “revolução salarial”, a Tabela 
Salarial Única vem sendo uma dor 
de cabeça para o Governo, mas são 
os Funcionários e Agentes do Esta-
do que mais sofrem com as peripé-
cias desta novela, quer sob ponto 
de vista psicológico, quer sob pon-
to de vista material.

Mexeu muito com a estrutura 
psicológica dos funcionários pú-
blicos a forma como o Governo se 
referia à TSU, nas suas primeiras 
abordagens públicas. Conforme 
assinalámos acima, este instru-
mento chegou a ser descrito como 
“revolução salarial histórica”, e só 
por isso já inflamou as expectati-
vas da classe em alusão. Quando as 
autoridades se deram conta do seu 
desacerto comunicacional, vieram 
a público dar nota de que, afinal, a 
TSU não visava aumentar salários, 
apenas reduzir desequilíbrios. Até 
o secretário-geral do partido Freli-
mo, Roque Silva, teve uns insights 
reforçando exactamente essa tese.

Depois chegaram as tabelas com 
quantificativos e critérios de re-
muneração que, aparentemente, 
privilegiavam uns e penalizavam 
outros, o que levou à onda de con-
testação que resultou na suspen-
são da aplicação da tabela, em 
Julho último. Mas ficou também 
a sensação de que as reclamações 
das diversas classes de profissio-
nais da Função Pública acabaram 
por evitar um embaraço ainda 
maior para o Executivo, pois era 
visível que não estava ainda pre-
parado para canalizar ordenados 

tros eventos. Repare-se que o Go-
verno prometeu pagar à luz da 
TSU no mês de Outubro, mas até 
à última semana, não havia salá-
rios na Função Pública, sector em 
que, por norma, o dinheiro cai nas 
contas logo no início da segunda 
quinzena de cada mês. Só esse fac-
to já merecia uma explicação do 
ministro.

Os Funcionários e Agentes do Es-
tado estão apreensivos, até por-
que este cenário é em tudo similar 
ao que aconteceu em Julho, mês 
que deveria ter sido de estreia da 
tão afamada tabela. Muitos estão 
já sem um centavo e têm de recor-
rer aos empréstimos para se faze-
rem aos seus postos de trabalho, 
que, em certos casos, ficam bem 
distantes das zonas onde residem. 
Falamos de despesas de transpor-
te, mas há tantas outras, como ali-
mentação, luz, água, etc.

Mesmo que os salários sejam pa-
gos já esta segunda-feira, o estra-
go está feito, até porque não se 
espera que venham com retroac-
tivos, que, contrariamente às pri-
meiras indicações, só serão pagos 
em Novembro e Dezembro.

A gestão da TSU desrespeita o 
funcionário público e revela um 
amadorismo de bradar os céus. Se 
não é isso, então, estamos diante 
de actos propositados, visando re-
tardar a implementação da tabela, 
sabe se lá com que objectivos, até 
porque é difícil perceber como é 
que profissionais tão qualificados 
podem cometer erros desse nível. 
serodiotouo@gmail.com

com base na nova tabela.
Isso ficou claro porque foram lar-

gamente ultrapassadas as datas 
normais para o pagamento de sa-
lários na função pública, o que se-
guramente não teria acontecido se 
estivesse tudo apostos.

A TSU voltou ao Ministério da 
Economia e Finanças para as devi-
das correcções e foi submetida à 
Assembleia da República, onde foi 
aprovada por unanimidade pelas 
três bancadas parlamentares. Só 
que não tardou para que surgissem 
as primeiras queixas, desta feita 
da Associação Médica de Moçam-
bique, que alega que o instrumen-
to ora aprovado é “muito diferen-
te” daquele que foi apresentado 
à agremiação em um encontro de 
“socialização”.

Acto contínuo, também a Polí-
cia da República de Moçambique 
(PRM), através do seu comandan-
te-geral, Bernardino Rafael, viria a 
dar conta da existência de “vícios” 
na TSU. Acrescentou que o assun-
to foi comunicado ao Governo, 
sendo certo que, pelo menos na 
corporação, os salários referentes 
ao mês de Outubro serão pagos 
tendo como base a tabela antiga. 
Não se sabe se haverá efeito con-
tágio ou se as restantes classes se 
vão adiantar, enquanto os polícias 
esperam pela satisfação das suas 
demandas.

Não se sabe porque o Governo 
não comunica. É mudo. Max To-
nela, o responsável pela pasta de 
Economia e Finanças, só fala no 
Parlamento ou à margem de ou-
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PARA IMPLEMENTAÇÃO DA TSU

O Governo de Moçambique ga-
rantiu que a Tabela Salarial Úni-
ca (TSU) seria definitivamente 
implementada no presente mês 

de Outubro. Facto é que, até à última se-
mana, os salários não estavam pagos na 
Função Pública e já havia indicação da 
existência de incongruências na tabela re-
ferente à Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) e aos médicos. À esta altura, 
há já quem desconfie da falta de cabimen-
to orçamental para o efeito.

Novamente, o Governo corre risco de não 
cumprir a sua garantia de implementar a TSU no 
mês de Outubro. Até sexta-feira (21-10), os salá-
rios não tinham caído nas contas dos funcioná-
rios públicos, gerando um clima de apreensão 
que ressuscita os fantasmas de Julho, quando a 
tabela "encravou" pela primeira vez. 

O receio que existe no seio dos Funcionários 

e Agentes de Estado é que haja um novo adia-
mento, não só pela demora que se está a registar, 
mas sobretudo por já existirem novos proble-
mas, denunciados pela PRM, por via do respecti-
vo comandante-geral, Bernardino Rafael, e pela 
Associação Médica de Moçambique (AMM).

Dúvidas sobre cabimento orçamental
Toda esta situação está a gerar um ambiente 

de suspeição entre aqueles que deviam ser os 
beneficiários da TSU (funcionários e agentes do 
Estado), mas não só. Opiniões mais especializa-
das lançam dúvidas sobre a real capacidade do 
Estado em fazer face às despesas inerentes à im-
plementação da nova tabela, que inicialmente 
foi apresentada como uma "revolução salarial".

É que, segundo as fontes, a TSU pode resultar 
no aumento das despesas do Estado com os sa-
lários, contrariando possíveis cláusulas acorda-
das com o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
no âmbito da retoma da assistência financeira 
ao país, que estava suspensa desde 2016, por 
conta do escândalo das dívidas ocultas.

De resto, vários órgãos de comunicação social 
nacionais e estrangeiros noticiaram que aque-

la instituição da Brethon Woods estaria a impor 
que o Governo de Moçambique reduza a massa 
salarial em 17% até 2026. Embora o director do 
FMI para África tivesse dito que "não tem conhe-
cimento" dessa exigência, vários especialistas 
acreditam que ela é real.

Verdade ou não, o facto é que o próprio Exe-
cutivo já fez saber que vai contratar cada vez 
menos funcionários. Doravante, e à excepção 
de determinadas áreas, nomeadamente Saúde, 
Educação e Segurança, o Estado só vai contratar 
um funcionário cada vez que saírem três.

O alerta de Tonela
Outro sinal de que o Governo estará mais 

preocupado em baixar a folha salarial do que 
propriamente em aumentá-la foi a mensagem 
emitida pelo ministro da Economia e Finanças 
sobre o impacto da dimensão que os salários as-
sumiram. Em Junho deste ano, Max Tonela reve-
lou que os salários na Função Pública absorvem 
50% dos impostos cobrados, alertando para a 
necessidade de baixar a despesa com ordena-
dos, por um lado, e aumentar a arrecadação de 
receitas, por outro.

Vale referir que, em Julho, o Gover-
no aumentou em 100% os ordenados 
dos funcionários públicos que se en-
contram na base da pirâmide salarial, 
que passaram a ganhar mais de 8 mil 
meticais. Nessa altura, já se noticiava 
que, com a implementação da TSU, o 
peso dos salários nos cofres do Esta-
do seria maior, podendo situar-se en-
tre 13 a 19% em relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB).

A tese dos especialistas que in-
teragiram com Dossiers & Factos é 
de que, na verdade, o Governo está 
com problemas orçamentais, e que 
satisfazer as altas expectativas que o 
próprio Executivo criou entre os fun-
cionários públicos pode causar um 
"colapso".

Sendo certo que o país tem rece-
bido diferentes apoios provenientes 
de instituições tais como FMI, Banco 
Mundial, Banco Africano de Desen-
volvimento (BAD), Banco Islâmico, 
entre outras, não é menos verdade 
que a logística para o combate ao 
terrorismo, na zona norte, prejudica 
a prossecução dos outros objectivos 
do Governo.

 Estes e outros factores levam a que 
entendidos em matéria de economia 
desconfiem da real capacidade do 
executivo em poder implementar 
com sucesso este que é, até ao mo-
mento, um dos maiores sonhos do 
governo de Nyusi - convencer parte 
dos funcionários públicos que é um 
presidente que luta pelo bem-estar 
destes, através da TSU, um projecto 
que poderá ter um impacto anual 
aproximado a 19,6 mil milhões de 
meticais.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Governo poderá não ter dinheiro

Max Tonela, ministro da Economia e Finanças
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“Nós saímos de outras províncias e distritos. Informa-
mos aos nossos pais que ganhamos bolsa de estudo, o 
que faz com que automaticamente os nossos encarrega-
dos reduzam o valor de despesas mensais”, recordam.

A classe académica teve já um encontro com a reitoria, 
no qual, e segundo alguns estudantes, o reitor terá dito 
“que não era obrigação da Universidade fazer o pagamen-
to de subsídios aos estudantes bolseiros”. 

O argumento supostamente apresentado pelo reitor 
deixou os estudantes incrédulos, até porque descola-se 
da justificação que é mais comum, a de que “não temos 
dinheiro, e o Orrçamento do Estado não é feito no meio 
do ano”.

Dinheiro repartido entre estudantes e docentes

Entretanto, o porta-voz da UniLicungo, Luck Injage, 
admitiu o problema, ao mesmo tempo que afirma que o 
pagamento dos referidos subsídios não depende muito 
da instituição, mas sim do Estado moçambicano, que se 
tem comprometido com os bolseiros.

Luck Injage avança ainda que a instituição devia ter re-
cebido do Estado um orçamento que a permitisse cobrir 
despesas inerentes às bolsas, mas o valor desembolsado 
está aquém do orçamentado. Por outro lado, a fonte indica 
que parte do dinheiro é igualmente usada para subsiiar os 
docentes bolseiros no estrangeiro.

 “O orçamento previa inicialmente 48 milhões de meti-
cais para bolsas de estudo. Deste valor, por razões que não 
posso aqui avançar,  por tratar-se de Orçamento do Estado, 
nós recebemos apenas uma parte. O que temos deve tam-
bém cobrir a graduação, como subsidiar os nossos docen-
tes”, afirmou a fonte, vincando que a instituição pagou os 
primeiros três meses, tendo deixado a garantia de pagar o 
resto, assim que possível.

Refira-se que esta não é a primeira vez que estudantes 
da Universidade Licungo reivindicam os subicídios refe-
rentes às bolsas de estudo. Nos dois últimos anos, o argu-
mento foi a Covid-19. Desta vez, é o Orçamento do Estado. 
Certo é que os estudantes continuam à deriva.

Há sete meses que não recebem
subsídios

BOLSEIROS DA UNILICUNGO EM GREVE

Cerca de 500 estudantes bolseiros 
da Universidade Licungo estão 
sem subsídios de bolsa há sete me-
ses. Os estudantes em causa são 

das delegações da Beira e Quelimane e di-
zem que a situação está a comprometer so-
bremaneira o seu desempenho académico.

Segundo os estudantes, que na terça-feira (18 de Ou-
tubro) manifestaram o seu desagrado diante da reitoria da 
Universidade, já houve várias reuniões junto dos respon-
sáveis da instituição, mas as mesmas revelaram-se infrutí-
feras, visto que, efectivamente, o problema continua sem 
ser resolvido.

A situação tem potencial de prejudicar a perfomance 
académica dos estudantes, na medida em que agrava as 
suas dificuldades a todos os níveis. Uma fonte que não se 
quis identificar recorda que alguns estudantes, que antes 
estudavam na Beira, foram transferidos para Dondo, o que 
obrigava a que pagassem 100 meticais de transporte para 
chegarem à Universidade.

Para além disso, há tantas outas dispesas, nomeada-
mente renda, alimentação, água, energia, entre outras.

“Corremos risco de desistir”

Os estudantes afectados pelo não pagamento dos sub-
sídios inerentes à bolsa de estudo são do segundo, terceiro 

e quarto anos. São de diferentes cursos que a Universi-
dade Unilicungo oferece. As dificuldades que enfrentam 
são de tal ordem que alguns sequer conseguem fazer 
cópias de trabalhos, e alertam para o risco de desistência.

Texto: Faruk Sibinde, BeiraD&F

Manifestação aconteceu defronte à reitoria

Na terça-feira, estudantes paralizaram aulas em protesto
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CHACATE ANALISA TENSÃO EUA-RÚSSIA

O conflito militar entre a Rússia e 
a Ucrânia, em curso desde Fe-
vereiro do presente ano, é visto 
em certos sectores de análise 

como uma confrontação indirecta entre 
as superpotências que, até há algumas 
décadas, protagonizaram a guerra fria – 
Estados Unidos da América (EUA) e Rús-
sia. Reforça esta ideia o facto de se estar 
a assistir a tentativas de alargamento do 
espaço de influência por parte dos dois 
países, à semelhança do que sucedeu nes-
sa altura. Apesar disso, o especialista Hi-
lário Chacate considera que a actual ten-
são tem nuances diferentes da guerra fria.

Em busca de apoios e do alargamento do seu raio de 
influência, EUA (juntamente com a União Europeia) e 
Rússia aumentam o assédio sobre as demais nações. Os 
movimentos diplomáticos são visíveis em várias partes do 
mundo, sobretudo em África.

Em Moçambique, por exemplo, o embaixador russo, 
Alexander Zurikov, tem-se mostrado bastante activo, e até 
já se predispôs a fornecer petróleo barato, para fazer face 
à actual crise. O mesmo se pode dizer dos embaixadores 
ocidentais, que, com recurso a várias técnicas – incluindo 
ameaças – buscam no Estado moçambicano um aliado.

Alguns analistas sugerem que o mundo pode estar a 

assistir a uma espécie de ressurgimento da guerra fria, que 
vigorou de 1947 a 1989. Ora, guerra fria é um termo que 
o especialista em relações internacionais, Hilário Chacate, 
considera pouco apropriado para caracterizar a actual es-

cala de tensões.

Novos tempos, novos objectivos

Os objectivos dos contendores mudaram de lá para 
cá e são um divisor de águas entre a guerra fria e o actual 
conflito geopolítico, segundo Chacate. Enquanto actual-
mente luta-se pelo controle dos recursos/matéria-prima, 
em tempos da guerra fria, havia uma verdadeira corrida 
armamentista.

“Só para lhe trazer alguns exemplos da confrontação, 
em 1962, aconteceu a famosa crise dos mísseis, em que, 
por um lado, tivemos os Estados Unidos da América a ins-
talarem mísseis numa região bem próxima da URSS [an-
tigo bloco liderado pela Rússia], e, por outro, vimos URSS 
a instalar mísseis em Cuba, a cerca de 200km da Flórida”, 
anota a fonte, para depois concluir que “não temos este 
contexto hoje para afirmarmos que estamos a retornar 
para um cenário da guerra fria”.

Não obstante, a aproximação da Nato às fronteiras rus-
sas – um dos pretextos que sustentam a invasão à Ucrâ-
nia – Hilário Chacate esclarece que nem EUA, nem Rússia, 
estão interessados num cenário de confrontação directa.

Ademais, sublinha o nosso entrevistado, a guerra fria 
tinha também um forte cunho ideológico. Se os EUA ten-
tavam impor o capitalismo, os soviéticos tinham o socialis-
mo como bandeira. “Se eu lhe perguntar qual é a ideologia 
que Putin está a defender de uma forma clara, não terá 
resposta”, elucida.

 
A corrida pelos recursos energéticos

Numa outra abordagem, Hilário Chacate defende que 
o assédio a que vários países têm sido submetidos é resul-
tante do “cansaço” por parte dos detentores dos recursos 
energéticos, tidos como tradicionais, como é o caso do pe-
tróleo. Dá especial ênfase à região do Oriente Médio, onde 
o ambiente é igualmente hostil. 

“Há [no Oriente Médio] um contexto de grandes con-
flitos. Estou a falar, por exemplo, dos conflitos a que te-

Texto: Amad CandaD&F

 Se antes corriam atrás de armas, hoje Rússia e EUA querem controlar recursos

 Hilário Chacate, especialista em relações internacionais

“Da corrida armamentista passamos 
à guerra económica”
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mos assistido na Síria, Iraque, o desalinhamento entre os 
Estados Unidos e o Irão. Isto tudo acaba, de certa forma, 
criando cenários que levam a que as grandes potências se 
lancem em busca de novas zonas de influência”.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, por outro lado, 
escancarou a grande dependência da União Europeia em 
relação à Moscovo, o que obriga o bloco a procurar por 
alternativas, principalmente no continente negro.

“África mostra-se apetecível porque continua tendo 
recursos em abundância. Continua mostrando-se virgem 
no que diz respeito à exploração dos recursos energéticos. 
Estou a falar, por exemplo, de Moçambique, que vai tirar a 
sua primeira “gota” de gás nas próximas semanas”, explica.

A isso adiciona-se um outro ingrediente bastante ac-
tual, nomeadamente a urgência de avançar para uma 
nova matriz energética. Para salvar o meio ambiente, o 
mundo deve substituir as energias sujas pelas limpas. 
Nessa perspectiva, África volta a colocar-se num lugar de 
destaque, pelas potencialidades de que dispõe.

 
Travar os emergentes para manter privilégios

As grandes movimentações geopolíticas do bloco oci-
dental constituem igualmente uma reacção à ascensão de 
um conjunto de países a que se convencionou atribuir o 
rótulo de “emergentes”.  Fazem parte deste grupo nações 
como Índia, China ou mesmo Brasil, parceiros da Rússia 
nos BRICS.

“Estes países lançaram-se para controlar as zonas es-
tratégicas dos recursos em África e o ocidente entende 
que é preciso impedi-los e fazer uma acção de contenção 
da expansão, e assim evitar que estas potências tomem 
o controlo destas zonas, que ainda se mostram bastante 
estratégicas”, pontua.

Na perspectiva de Hilário Chacate, só poderá dominar 
o mundo quem tiver os recursos energéticos sob controle, 
missão cada vez mais difícil para os EUA, que antes con-
sumiam sozinhos 25% do petróleo produzido no mundo. 
Hoje tudo mudou, recorda a nossa fonte, fazendo notar 
que a China, por exemplo, consome quantidades muito 
elevadas de energia.

 
África deve repensar

No actual contexto de disputas cada vez mais acirradas, 
e sabendo da sua importância, África deve extrair vanta-
gens para sustentar o seu próprio crescimento e dos seus 
povos. Tal passa, segundo Hilário Chacate, por “repensar” 
as suas estratégias económicas e modelo de cooperação, 
num contexto que é muito mais favorável, porque há ple-
nas alternativas.

 Joe Biden, presidente dos EUA

Vladimir Putin, presidente da Rússia

Moçambique assertivo

O Estado moçambicano absteve-se na votação 
da resolução que condena a invasão russa. Não obs-
tante as pressões que tem sofrido do ocidente e a 
eleição a membro do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, Moçambique não abandona a sua 
posição de neutralidade. Mais recentemente, aliás, 
voltou a abster-se na votação da resolução que 
condena a anexação pela Rússia de quatro regiões 
ucranianas.

Embora entenda que possam ser “debatíveis”  as 
opções do país, Hilário Chacate acredita que têm 
revelado “pragmatismo e corência no que diz respei-
to à política externa”. Recua no tempo para lembrar 
que, desde a indepenência, em 1975, a Pérola do Ín-
dico tem se pautado pelo “não alinhamento”.

“O segundo elemento é que Moçambique tem 
uma postura externa plasmada na Constituição da 
República, que diz que opta por manter os amigos 
que tem. Moçambique é amigo da Rússia e amigo 
da Ucrânia. Mostra alguma dificuldade de optar por 
algum dos amigos”, avalia a fonte, salientando que 
os dois beligerantes têm uma história de relação so-
lidária com Moçambique.

Há ainda um terceiro aspecto, ligado ao facto de 
o país se ter colocado sempre como construtor de 
pontes para a resolução de conflitos a nível da re-
gião. “Sabemos que Moçambique ajudou Madagás-
car a chegar a entendimento quando tinha um pro-
blema. Neste momento, Moçambique está a mediar 
um processo de conflito entre Tanzânia e Malawi, 
por conta da disputa pelo Lago Niassa”, refere a fon-
te, reiterando ver “coerência” na postura do País.

“Os estados africanos têm uma bela oportunidade 
neste momento. Antes tinham apenas uma única opção 
para vender os seus recursos, agora têm outras alternati-
vas. Apesar de servir como campo de batalha, tem uma 
oportunidade singular de negociar com este ou aquele”, 
observa.
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Um dia, um colega dizia-me que as coisas 
mais lindas nem sempre são conseguidas 
através de grandes batalhas, mas sim de pe-
quenas lutas que vamos travando a cada dia. 
Ao pensar nesse raciocínio, me faz imaginar 
em como as coisas da vida ganham prazer 
quando conseguimos realizá-las e poder 
sentir o prazer de sermos vencedores.

 Quando costumo caminhar, rumo aos 
meus destinos diários, frequentemente, 
quando os semáforos ficam verdes (fecham/
abrem para os carros), costumo encontrar-
-me no meio de muita gente que espera o si-
nal vermelho para seguir os seus caminhos.

Ansiosos, contando os segundos para se-
rem liberados daquela espera, muitos apro-
veitam o momento para reflectir, indagar, 
perder-se no medo, fazer as coisas darem 
certo, imaginar um dia melhor, imaginar 
um futuro risonho, imaginar o fim do seu 
sofrimento. Mas, quando eu paro com as 
pessoas, não penso em nada disso: penso 
no quanto nós humanos não aproveitamos 
pequenos momentos para nos conhecermos 
e trocarmos ideias no fechar do semáforo, 
penso no elevado número de pessoas que 
sonham e carregam consigo diariamente 
desejos em seus peitos: ainda que não os 
consigam realizar. Mas nem sempre pode-
remos trocar contactos no fechar do semá-
foro, porque cada um leva consigo léguas de 
preocupações que não lhe dão espaço para 
pensar em mais nada senão em ter um dia 
melhor. Mas nunca desperdices um novo 
contacto, um novo companheiro de guerra, 
que com ele partilhas jornadas e desenhas 
novas missões, afinal de contas, as batalhas 
nem sempre são vencidas sozinho.

A vida, às vezes, desafia-nos de forma 
mais “cruel” e deixa-nos enfraquecidos 
mentalmente e na alma, fazendo de nós 
simples vácuos de incertezas e ratos do es-
goto que esperam que alguém deixe cair 
algum grão de comida para poder matar 
a fome. Mas o significado disso tudo é que 

nada vem do fácil, não podemos crescer es-
perando receber “rebuçados” todos os dias 
dos outros. Temos é que fazer as coisas da-
rem certo, desenhar o mapa que esconde o 
nosso tesouro e, se for possível, mergulhar 
no sonho de fazer coisas diferentes que nin-
guém mais sonha em fazer (inovação).

Não podes ser para toda a vida um prisio-
neiro do desgosto, do medo, das lágrimas, 
de tristezas por não conseguires o que pre-
tendes. Tens que te identificar com suces-
sos, batalhas ganhas, ainda que tenhas per-
dido muito sangue no decorrer delas.

A verdade é uma: é através de sacrifícios 
que descobrimos os verdadeiros lutadores 
e arquitetos de seus sonhos, pois a vida tem 
mais gosto quando somos desafiados a fa-
zer mais, porque as vitórias mais saboro-
sas, são as ganhas depois de uma batalha 
derradeira. Mas no meio de tanta luta, às 
vezes, o chão parece muito pegajoso que 
não nos deixa levantar. Faz como se nos 
quisesse ver derrotados, esmagados, es-
quecidos enquanto cheiramos a poeira da 
derrota.

Se você sente em ti um vazio consumin-
do a tua capacidade de pensar, a capacida-
de de fazer genialidades, inverte o cenário, 
abre os olhos com vontade de enxergar 
mais, olha para o futuro como se fosse hoje, 
e imagina-te no que queres ser daqui a al-
gum tempo. Mas saiba que nesse processo, 
terás de descobrir o animal sonhador que 
escondes por detrás desse teu semblante 
enfraquecido pelas derrotas.

A certeza é uma: não luta contra o que tu 
és senão vais perder. Se és um jovem quieto, 
sê quieto, mas não nega as oportunidades 
de conviver com as pessoas. Se és extrover-
tido, sê sabendo definir os limites do teu 
sorriso. Se és arrogante, então deves apren-
der que o sucesso nem sempre se conquista 
sozinho, mas sim junto dos outros que com 
eles atravessamos diariamente a corrente 
da esperança por um mundo melhor.

É preciso renascer. Quando falo em re-
nascer, falo no sentido de pensares mais 
na tua capacidade de nunca perder o foco 
nas coisas que tu queres. Para isso, tens 
que estar disposto a morrer para defender 
as tuas ideias, os teus ideais, aquilo que tu 
acreditas, porque nisso verás os resultados 
da tua persistência. Verás que não há mais 
ninguém que te pode tirar o troféu. Verás 
que há uma luz clareando o teu dia.

Não te alegres pela luz no fundo do túnel, 
porque pode ser um comboio vindo a alta 
velocidade na tua direcção para te limitar 
de sonhar. Tens é que te alegrar por poder 
atravessar a escuridão do túnel até encon-
trares a gota de felicidade que te espera do 
lado de fora. Tu és capaz de fazer isso. És 
capaz de sonhar mais alto e realizar teus 
planos que sempre os escondes na gaveta e 
achá-los fúteis.

Às vezes, sentir-te-ás sozinho, e quando 
acordares, não verás nada mais do que pa-
redes rodeando-te no teu quarto, e isso vai-
-te quebrar aos poucos e sentirás como se a 
solidão te impedisse de voar mais alto. Mas, 
quando se decide lutar para alcançar o su-
cesso pretendido, há caminhos que sempre 
terás de cruzar, como a solidão. Há sempre 
um momento em que te sentirás sozinho, 
sem forças, derrotado, esquecido, enfra-
quecido, mas no fim acabarás percebendo 
que há muita gente que te rodeia e vê em 
si um vencedor, um batalhador incansável, 
um “decorador” que ornamenta o seu pró-
prio sucesso.

Não deixa que o chão seja pegajoso de-
mais, capaz de te fazer afundar, não deixes 
que a lama prenda os teus sonhos e te faça 
adiar a glória, o sucesso, o grito de felicida-
de, os momentos de lazer e a prosperidade 
dos teus negócios. Então, senta e reflecte 
no teu próximo passo, reflecte no que te faz 
falta, e mais do que tudo, embrulha o medo 
que sufoca os teus planos e esteja prepara-
do para o próximo futuro: o teu sucesso!

Respeite a sua essência

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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Os programas de interferência na 
polícia e a criação de células políti-
cas são duas das principais razões do 
péssimo crescimento normativo e dis-
ciplinar da polícia em vários países, 
sendo que Moçambique não é uma ex-
cepção. Notabiliza-se a falta de limites 
claros entre os políticos na governa-
ção e as instituições estatais que zelam 
pelo bem-estar do povo.

Neste contexto, assiste-se a um cer-
to investimento em aspectos de segu-
rança, ordem e disciplina na polícia, 
relegando a um segundo plano os as-
pectos de educação, formação profis-
sional, actividades recreativas, saúde, 
pesquisa, perícia criminalística, entre 
outras áreas. Entende-se que aumen-
tar a musculatura policial para repri-
mir o povo é prioritário na defesa de 
interesses políticos.

As dificuldades do Estado, no que 
diz respeito aos fundos para a melho-
ria dos diversos ramos da polícia, é 
um problema, pois se existissem essas 
condições, seria minimizada a activi-
dade criminal no solo pátrio.

Embora o desemprego, consumo 
de bebidas alcoólicas e drogas sejam 
a razão do crescimento dos índices 
de criminalidade, a polícia também 
joga um papel de conivente no cresci-
mento do índice de criminalidade em 
Moçambique, ao permitir-se conviver 

com criminosos de forma a obter gan-
hos do crime e agir como mandante 
do próprio acto criminal.  

A necessidade de satisfação dos 
problemas basilares do polícia, par-
ticularmente as da cesta básica, que 
está acima do seu salário, rondando 
os 30 mil meticais (contra os qua-
se 8000 actualmente recebidos),  são 
as justificações que se encontram no 
seio de alguns polícias auscultados 
para migrarem para o caminho do 
crime.  

O modelo de actuação dos crimino-
sos,  às vezes, é copiado pela própria 
polícia para assaltar, extorquir e ma-
tar, entre outras práticas criminais, 
colocando-se depois a culpa no crimi-
noso já conhecido na praça. Assim, a 
eficiência e a eficácia dos polícias que 
se dedicam à actividade criminosa 
já não têm por base, no seu trabalho 
quotidiano, o respeito ao princípio da 
legalidade, ética e implementação dos 
procedimentos próprios de custódia 
da prova.  Ainda por cima, contam 
com a protecção de certa elite política. 

A instabilidade do sistema prisio-
nal e as dificuldades de reinserção do 
criminoso, na sociedade, criam con-
dições para o uso exclusivo do crimi-
noso para o cometimento de crimes 
telecomandados a partir de dentro da 
corporação policial.

Estatísticas sobre a criminalidade 
indicam que mais de 60% dos reclu-
sos pertence à faixa dos 16-25 anos, de 
acordo com o Serviço Nacional Peni-
tenciário – SERNAP.

O nível das relações com o ambiente 
penitenciário tem sido a causa do re-
gresso dos reclusos ao crime. Há ins-
tabilidades frequentes, interrupções 
sistemáticas nos processos, imprevi-
sibilidade nas actividades diárias e 
ambientes turbulentos - “caos”. A di-
mensão deste problema é ampla. In-
clui as respostas do sistema de justiça, 
normas sociais e culturais, tolerância 
da sociedade à violência, meios de co-
municação social e contexto políti-
co, segundo Bronfenbrenner & Evans 
(2000). 

Compreende-se que a governação 
política em Moçambique procura cap-
turar as fileiras da corporação policial, 
incluindo os serviços secretos, onde as 
actividades de contra-inteligência são 
guiadas para a satisfação de assuntos 
meramente políticos e sem benesses 
para a nação. 

O jogo político que ocasiona esta 
dura realidade é da ambição, de con-
trolo sistemático das pessoas e mar-
ginalização de classes, embora em al-
guns casos se deva ao receio de golpes 
de estado, um assunto que reservo 
para uma outra ocasião.

Desarmamento político da polícia: uma possível 
solução para o crime em Moçambique 

 Nobre Rassul
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Samora Machel: nossa verdadeira fonte de 
inspiração.

Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Mapinhane, 19 de Outubro de 1986 – Por: 
Jaquelino Massingue

 
Um domingo estranho, de prantos e tris-

teza naquela Escola Secundária do Posto 
Administrativo, a 50 Km da Vila do Distri-
to de Vilankulo. Antes disso, na noite do dia 
19 de Outubro, estávamos nós, brincando no 
salão antes do habitual recolher obrigatório 
das 21h, quando alguém de quem já não me 
lembro veio nos informar que teria acompa-
nhado pela rádio que o avião presidencial 
que transportava Samora Machel ainda não 
tinha aterrado em Maputo, vindo da Zâmbia, 
como se previa.

Bateu um frio na barriga, mas logo desata-
mos, com confiança, a desenhar cenários po-
sitivos de que nada ia acontecer, até porque 
Samora era o nosso herói, bravo, intocável, 
o nosso mágico, e nada podia acontecer com 
ele. Desenhamos nossos cenários de sonhos 
de adolescentes em que Samora podia ver o 
perigo no seu mágico relógio mesmo antes 
de embarcar para Zâmbia, e assim decidir 
ficar.

Outro cenário era o de ele, vendo que a si-
tuação não estava boa no avião, transformar-
-se num pássaro ou mosca e enfrentar o ar 
e as alturas! Eram fantasias de um cocktail 
de super-poderes imaginários a que o nosso 
super-homem, Samora, nos tinha habituado, 
tal era a forma como, em terra, enfrentava o 
inimigo e as dificuldades com bravura, de-
terminação, estratégia e pré-preparação para 
qualquer embate!

Ainda naquela noite fatídica de 19 de Ou-
tubro, antes do recolher obrigatório das 21h, 
veio a falecida colega Ana Maria tocar trom-
beta. Falava de uma notícia ouvida numa das 
poucas rádios que existiam nas proximida-
des da escola, de que Samora já estava em 

Maputo.
Começaram os festejos em grupinhos, 

confirmando-se a bravura de Samora. No 
entanto, foi sol de pouca dura, porque o des-
mentido não demorou. Voltamos a nossa 
real tristeza até recolhermos os cobertores 
das nossas camaratas iluminadas por xiphe-
fos. Por dificuldades de comunicação, fomos 
dormir com esperança de que estaria vivo. 
Segunda-feira de manhã, 20 de Outubro, a 
informação certa ainda era escassa e todo 
mundo estava triste e sem vontade de assistir 
e nem dar aulas, até que por volta das 15-16 
horas, o director Maladjissa chamou todos 
para a formatura, o que não era habitual às 
16h.

No meio daquelas caras irreconhecíveis 
dos meus colegas, a dúvida pairava e víamos 
naquele chamamento oportunidade para, de 
uma vez por todas, sabermos do paradeiro 
do nosso Presidente Samora.

O director ganhou coragem e, mesmo 
cabisbaixo, foi informando que o Presiden-
te Samora infelizmente tinha desaparecido 
fisicamente num acidente de aviação. Hou-
ve choros silenciosos e ruidosos! A tarde foi 
cinzenta e a noite mais escura ainda.  Tocou 
o sino para o jantar e quase ninguém queria 
comer. Havia muitas perguntas que não ti-
nham respostas nas cabeças dos adolescen-
tes: e agora? O que vai ser de nós? Será que 
seremos atacados pelo Apartheid? Quem vai 
substituir aquela bravura de Samora para 
não sermos atacados? Até que dias depois 
houve a reunião do Bureau Político para dar 
a conhecer os passos seguintes das cerimó-
nias fúnebres e da reestruturação da Direc-
ção do país.

Segunda-feira: Uphi Samora!
Confirmada a nossa tristeza, estávamos 

incrédulos. O director Maladjissa ligou as 

baterias da sua aparelhagem (não tínhamos 
energia) e levou-a para a árvore frondosa da 
acácia (mbojwa), onde normalmente reu-
níamos, para de lá acompanharmos em con-
junto todas as incidências! E, de lá mesmo, 
acompanhamos, em desespero e aos prantos, 
tudo que era transmitido sobre o acidente e 
os passos subsequentes! Era impensável, na-
quele tempo, viver sem Samora! E isso se con-
firma actualmente! Estamos a sobreviver em 
carne e nosso, o espírito se foi naquele dia e 
nem há interesse de trazer os resultados das 
investigações da sua morte e fazer "mhamba", 
"mucuto" para resgatá-lo porque vamos des-
cobrir que nos desviamos muito dos propósi-
tos daqueles tempos de irmandade e respeito 
comum!

    Já não temos a vergonha que tínhamos 
antes! Perdemos o farol.

A nova geração, infelizmente, pouco sabe 
deste herói e vê no que vivemos hoje  algo nor-
mal, mas como acima dissemos, éramos uma 
sociedade de respeito, cordialidade, sabíamos 
ficar em sentido sempre que a nossa bandei-
ra fosse içada, oferecíamos o banco aos mais 
velhos, não tínhamos apenas o pai biológico 
para nos educar e a solidariedade é o que vi-
víamos. Quantas vezes não passamos refei-
ções em casa do vizinho, quantas noites não 
tivemos naquela esteira da casa do amigo por 
conta da ausência dos mais velhos em casa!

No tempo de Samora, a coisa mantinha o 
seu verdadeiro sentido, tínhamos medo da 
morte e do luto, não queríamos, e de manei-
ra nenhuma, cruzar na estrada ou rua com 
o carro da funerária. Enfim, nossa nostalgia 
com Samora, às vezes, nem tem tanto cunho 
político, mas Samora tinha em nós construí-
do o verdadeiro sentido da pureza identitária 
da nossa primeira República.

Uphi Samora, Marechal, até sempre!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITA 
STAND DO ISSM, IP DURANTE A FACIM

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, visitou o 
stand do Instituto de Su-
pervisão de Seguros de 
Moçambique, IP (ISSM, 

IP), no pavilhão Nachingweia, duran-
te a realização da 57ª edição da Fei-
ra Internacional de Maputo (FACIM), 
em Ricatlha, Distrito de Marracuene. 
O Presidente da República foi recebi-
do pelos Administradores Executivos, 
Mércio Sitoe e Isaac Chiau. 

A edição deste ano, decorreu entre os 
dias 29 de Agosto à 4 de Setembro, 
sob o lema “Moçambique e o Mundo: 
Alargando o Mercado, Promovendo 
Investimento e Potenciando Parce-
rias”. 

Na ocasião, o Chefe de Estado procu-
rou informar-se sobre o trabalho de 
supervisão e fiscalização das segu-
radoras, tendo sido esclarecido que 
esta entidade reguladora tem o papel 

de supervisor junto dos operadores 
de seguros, incluindo mediadores de 
seguros e entidades gestoras de fun-
dos de pensões complementares que 
operam no mercado nacional.

O ISSM, IP é a entidade de supervi-
são e fiscalização da actividade se-
guradora, de mediação de seguros e 
resseguro e de gestão de fundos de 
pensões complementares na Repú-
blica de Moçambique. 

SUPLEMENTO DO INSTITUTO DE SUPERVISÃO DE SEGUROS DE MOÇAMBIQUE, IP      OUTUBRO 2022

ISSM, IP PARTICIPA DA 
57ª EDIÇÃO DA FEIRA 
INTERNACIONAL 
DE MAPUTO

ISSM, IP BUSCA 
EXPERIÊNCIAS SOBRE 
SEGUROS NA ÁREA DE 
PETRÓLEO E GÁS

P. 2 P. 4 P. 5

EM CHIMOIO
ISSM, IP CAPACITA 
GRUPOS PROFISSIONAIS 
EM MATÉRIA DE 
SEGUROS
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SEGURADORAS VISITAM STAND 
DO ISSM, IP NA FACIM

O P r e s i d e n t e 
do Conselho 
de Adminis-
tração (PCA) 
da Índico 

Companhia de Seguros, 
Ruben Chivale, acompa-
nhado pelos quadros da 
empresa, visitaram o stand 
do Instituto de Supervisão 
de Seguros de Moçambi-
que, IP (ISSM, IP), onde fe-
licitou a iniciativa de par-
ticipação da Feira. Na se-
quência apelou ao ISSM, 
IP a continuar a promover 
actividades de educação 
financeira, de modo a in-
tensificar campanhas de 
educação financeira em 
seguros.

O stand do ISSM, IP rece-
beu ainda várias indivi-
dualidades e represen-

ISSM, IP PARTICIPA DA 57ª EDIÇÃO 
DA FEIRA INTERNACIONAL DE MAPUTO

O Instituto de 
S u p e r v i s ã o 
de Seguros 
de Moçambi-
que, IP, parti-

cipou, entre os dias 29 de 
Agosto à 4 de Setembro, 
na FACIM que decorreu 
sob o lema “Moçambique 
e o Mundo: Alargando o 
Mercado, Promovendo In-
vestimento e Potenciando 
Parcerias”.

A participação do ISSM, 
IP, permitiu ainda a pro-
moção das actividades 
do sector segurador, tro-
ca de experiências e fazer 
demonstrações práticas 
aos tomadores de seguros 
sobre as novas formas de 
atendimento de consumi-
dores através das platafor-
mas digitais disponibiliza-

dos no sistema de gestão 
de operadores e licencia-
mento eletrónicos dos 
operadores de seguros.

Como sempre, foram tan-
tos os que visitaram o 
stand do ISSM, IP solici-
tando informação e escla-

recimentos sobre o sector, 
incluindo apresentação 
de reclamações, o que 
serve como ferramenta 

de constatação do traba-
lho do regulador e dos 
operadores no mercado.

Importa referir que na FA-
CIM, o stand do ISSM, IP 
recebeu muitos visitantes 
que procuraram saber so-
bre o papel e missão da 
instituição, bem como a 
visita de alguns operado-
res de seguros que con-
gratularam a iniciativa do 
regulador enquadrada na 
Estratégia de Educação 
Financeira e Seguros (EFI-
SE) que visa a promoção 
da cultura de seguro, no 
âmbito da Estratégia Na-
cional de Inclusão Finan-
ceira (ENIF). 

tantes do sector segura-
dor como o caso do PCA 
da Empresa Moçambica-
na de Seguros (EMOSE), 
Joaquim Maqueto Langa, 
bem como o PCA dos Ca-
minhos de Ferro de Mo-

çambique, Miguel  Mata-
bel.

Os representantes do sec-
tor segurador, enaltece-
ram a presença do ISSM, 
IP, na 57ª edição da FACIM. 

PCA da EMOSE, Joaquim Langa, visita stand da ISSM, IP CEO da Phoenix Companhia de Seguros, Pronab Sen, visita stand da ISSM, IP

PCA da Índico companhia de Seguros, Rúben Chivale, e quadros 
da empresa visitando stand do ISSM, IP.

Funcionários do ISSM, IP

SUPLEMENTO
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Os representantes do 
ISSM, IP, explicaram 

ainda aos alunos sobre 
o perigo da falta de 
seguros e a necessi-

dade de ter um contra-
to de seguro fazendo 

referência as implica-
ções futuras em que se 
pode incorrer quando 
as pessoas não se pro-

tegem por via deste 
mecanismo.

SUPLEMENTO

ISSM, IP PROFERE PALESTRA 
AOS ESTUDANTES NA FACIM

Vinte estudantes do Colégio 
Shalon, acompanhados pelos 
professores, beneficiaram-se 
de uma palestra em matéria 
de seguros, tendo obtido co-

nhecimentos sobre a importância dos 
seguros. A palestra foi proferida duran-
te a visita ao stand do Instituto de Su-
pervisão de Seguros de Moçambique, IP 
(ISSM, IP) na 57ª Edição da Feira Interna-
cional de Maputo (FACIM).

Os estudantes ficaram impressionados 
com o leque de tipos de seguros dispo-
nibilizados no mercado nacional, sobre-
tudo os de responsabilidade civil.

Após a palestra os alunos percorreram 
os stands de todas as instituições expo-
sitoras, onde se inteiraram do seu fun-
cionamento. 

Em conversa com os alunos do Colégio 
Shalom, os representantes do ISSM, IP, 
incentivou aos alunos a cultivarem o 

hábito de seguros, tendo explicado  so-
bre a importância de seguros, tipos de 
seguros, as vantagens de contratação 
de serviços de seguros, fundos de pens-
sões complementares, mediação de se-
guros, a fim de melhorarem os hábitos 
financeiros para o sustento pessoal e 
das suas famílias.

Os representantes do ISSM, IP, explica-
ram ainda aos alunos sobre o perigo 
da falta de seguros e a necessidade de 
ter um contrato de seguro fazendo re-
ferência as implicações futuras em que 
se pode incorrer quando as pessoas não 
se protegem por via deste mecanismo.

Como forma de estimular a cultura de 
seguros, pelos alunos, foi oferecido ma-
terial didático com conteúdos educati-
vos versando várias matérias de seguros 
e diversos brindes.

Estudantes do Colégio Shalon, beneficiaram-se de uma palestra em matéria de seguros
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EM CHIMOIO

ISSM, IP CAPACITA GRUPOS PROFISSIONAIS 
EM MATÉRIA DE SEGUROS

O Instituto de 
Supervisão de 
Seguros de 
Moçambique, 
IP, (ISSM, IP), no 

âmbito da sua Estratégia de 
Educação Financeira em Se-
guros (EFISE) realizou, nos 
dias 28 a 30 de Setembro 
de 2022, na cidade de Chi-
moio, Província de Manica, 
a IX Capacitação em Matéria 
de Seguros dirigida à Gru-
pos Profissionais. A sessão 
de abertura contou com a 
presença do Administrador 
Executivo do ISSM, IP, Isaac 
Chiau, e Director dos Servi-
ços Provinciais da Economia 
e Finanças, Carlos Comissal. 

Na abertura do evento, o 
Administrador Executivo do 
ISSM, IP, Isaac Chiau, referiu 
que a Instituição já realizou 
oito sessões de capacitação 
dirigidas à jornalistas e de-
mais grupos profissionais 
em todas as regiões do País, 
no âmbito da EFISE, enqua-
drada na Estratégia Nacio-
nal de Inclusão Financeira 
(ENIF) do Governo. 

“Com a capacitação, espera-
-se que, cada um dos acto-
res, tenha sempre presente, 

Economia e Finanças de Ma-
nica, Carlos Comissal, expli-
cou que o Governo aprovou, 
em 2013, a Estratégia para o 
Desenvolvimento do Sector 
Financeiro, cujo objectivo é 
assegurar um sector finan-
ceiro sólido, diversificado, 
competitivo e inclusivo. 

Assim, para o alcance deste 

objectivo, incentiva o uso 
do seguro contra desastres 
e riscos climáticos para a 
protecção de investimentos 
e a promoção do desenvol-
vimento de seguros. 

“A nossa província sofre 
constantemente dos efeitos 
desastres naturais. E, actual-
mente, o Governo, através 

António Isaac Chiau, Administrador Executivo do ISSM, IP, entrega 
certificado  de participação.

do Ministério da Econo-
mia e Finanças, irá adotar 
o segurado soberano para 
cobrir estes fenómenos as-
sociados às mudanças cli-
máticas”, anotou Carlos Co-
missal.

No encerramento da capa-
citação, o Procurador Mau-
ro Saúde, em nome dos 
formandos, agradeceu a ini-
ciativa do Instituto e apelou 
ao reforço da supervisão e 
fiscalização das operações 
suspeitas do Branquea-
mento de Capitais e Finan-
ciamento ao Terrorismo no 
sector segurador. 

À margem da capacitação, 
o ISSM, IP, reuniu com os 
operadores do sector de 
seguros da província no 
âmbito da supervisão e fis-
calização da actividade se-
guradora no País. Por outro 
lado, proferiu uma palestra 
relativa ao Seguro Obriga-
tório de Responsabilidade 
Civil Automóvel dirigida aos 
Agentes da Polícia de Trân-
sito e Autoridade Tributária 
de Moçambique e Polícia 
Municipal do Conselho Au-
tárquico da cidade de Chi-
moio. 

na sua esfera de actuação, 
a defesa do consumidor, a 
promoção do sector de se-
guros e o estabelecimento 
de parceria com vista à edu-
cação do público em maté-
ria de seguros”, disse Isaac 
Chiau.

Por seu turno, o Director 
dos Serviços Provinciais da 
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ISSM, IP BUSCA EXPERIÊNCIAS SOBRE 
SEGUROS NA ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS

Quadros do Instituto de 
Supervisão de Segu-
ros de Moçambique, 
IP, (ISSM, IP), constituí-
dos pelo Administra-

dor Executivo, Mércio Sitoe, e Chefe 
de Departamento Não Vida, Carlos 
Mutisse, integraram à Delegação 
moçambicana composta pelos Mi-
nistérios da Economia e Finanças, 
Ministério de Recursos Minerais e 
Energia, Instituto Nacional de Petró-
leo, Empresa Nacional de Hidrocar-
bonetos e Empresa Moçambicana 
de Seguros, que  deslocaram-se à 
Tanzânia, Uganda e Kénia, em visita 
de trabalho. 

A referida visita visa colher expe-

riência na regulamentação de segu-
ros ligados a Petróleo e Gás, através 
da participação em reuniões junto 
de reguladores, associações das 
seguradoras, empresas ressegura-
doras, consórcios de seguros e em-
presas, onde discutiram aspectos 
técnicos e regulatórios de seguros 
na área dos minerais nesta região 
africana.

A presente iniciativa foi criada, com 
o intuito de preparar a retenção da 
parte do risco pelo sector de segu-
ros, no âmbito do conteúdo local 
e a respectiva negociação para co-
locação da outra parte de risco no 
mercado internacional em regime 
de resseguro facultativo.

FIDELIDADE ÍMPAR DEVE APOSTAR NO MICRO-SEGURO
– Propõe o Conselho de Administração do ISSM, IP 

O C o n s e l h o 
de Adminis-
tração do 
Instituto de 
S u p e r v i s ã o 

de Seguros de Moçambi-
que, IP, (ISSM, IP), recebeu, 
no dia 13 de Outubro de 
2022, a delegação da Fi-
delidade Ímpar no âmbito 
da celebração dos 30 anos 

daquela seguradora em 
Moçambique.

Na ocasião, o Administra-
dor Executivo do ISSM, IP, 
Isaac Chiau, felicitou a en-
tidade por estar a conduzir 
com critérios prudências a 
fusão de duas seguradoras 
(Seguradora Internacional 
de Moçambique e Compa-

nhia de Seguros da Fideli-
dade), contribuindo para 
o desenvolvimento social 
e económico do país.

Em seguida explicou que 
o ISSM, IP tem feito cam-
panhas de educação fi-
nanceiras em seguros, 
enquadradas na Estraté-
gia Nacional de Inclusão 

Financeira, como forma 
de divulgar a importância 
dos serviços de seguros.

Por seu turno, o Adminis-
trador Executivo do ISSM, 
IP, Mércio Sitoe, desafiou à 
Fidelidade Ímpar a apostar 
no micro-seguro para co-
brir a população de baixa 
renda conforme a orienta-
ção governamental, bem 
como no uso das Tecnolo-
gias de Informação e Co-
municação para a inclusão 
financeira.

Em resposta aos desafios 

do regulador, os dirigen-
tes da Fidelidade Ímpar 
garantiram que com a fu-
são terão mais meios e ro-
bustez para “democratizar 
o seguro de saúde”, ofer-
ta de produtos e serviços 
amplos e mais próximo 
aos cidadãos, melhoria 
de qualidade no atendi-
mento aos clientes, bem 
como prestar o seu con-
tributo na melhoria da re-
gulamentação do sector 
segurador através da As-
sociação Moçambicana de 
Seguradoras.

ISSM, IP busca expêriacias nos paises da África oriental

SUPLEMENTO
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Eduardo Cláudio  Borges começou a trabalhar no Ministério das Finanças, o actual Ministério da Economia e Finaças, em 1972. 
Segundo ele, o sector das �nanças sempre se carac-
terizou por uma pretensão de grande prestígio e 
disciplina de que se orgulha  ter feito parte mais de 
três décadas de serviço como servidor do Estado. 

A�rma que a sua passagem pelo ISSM também foi 
muito boa pela novidade (técnica e contabilistica na 
área de seguros, �loso�a dos fundos de pensões e o 
funcionamento do sector �nanceiro, como um todo) 
que o sector de seguros representava, tendo aceite o 
desa�o, que  constituiu um processo de muito apren-
dizado. Pôde perceber a interdependência das 
demais áreas do sector �nanceiro no geral e a neces-
sidade de se ter domínio de um pouco de tudo. Para 
o nosso entrevistado, o sector �nanceiro funciona na 
base de con�ança dos cidadãos.

Senhor Borges lamenta ter passado pelo ISSM numa 
altura em que já se preparava para a reforma, tendo o seu estado  de saúde também contribuido para que não continuasse no 
activo por mais tempo, o que lhe permitiria o prosseguimento de aprendizado nesta matéria de seguro, pois encarava com  
dedicação.

O seu conselho para os jovens, em particular do ISSM, é de que a carreira se faz passo a passo, ou melhor, tal como diz o ditado 
popular "a galinha enche o papo grão a grão". "Sejamos pacientes e empenhados. Eu entrei nas Finanças como Aspirante, �z a 
carreira até Inspector Superior. Ocupei vários cargos, mas tudo faseadamente, pois é assim que deve ser feita uma carreira pro�s-
sional", disse.

Reiteirou a necessidade de os jovens estudarem e dedicarem-se mais, para além de se comprometerem e serem responsáveis 
pelas tarefas que lhes são atribuídas, bem como aprofundar sobre a matéria em que estão envolvidos de modo a aumentar o seu 
conhecimento. Para si, o seguro é uma área do futuro, tem muito por dar  pelo facto de tocar em aspectos sensíveis da vida dos 
cidadãos.

Igualmente deixou �car uma mensagem para as instituições de trabalho no geral, referindo-se que a comunicação é um factor 
fundamental em qualquer área, ocupando um lugar de destaque como veículo de informação o que  exige uma grande interacção 
com as pessoas e a sociedade no geral. É preciso prestar bons serviços que melhorem a imagem das mesmas em termos de e�ciên-
cia e rapidez, particularmente na resolução de con�itos.

Recordou que, antes da sua retirada, sugeriu à  antiga Inspecção Geral de Seguros, que apostasse na capacitação de quadros, 
tendo em atenção os desa�os inerentes à actividade seguradora que, na sua óptica, só poder-se-ia fazer face com a devida 
formação pro�ssional dos seus funcionários. Reforçou que o mesmo é válido para os operadores, pois isso  permitirá que o merca-
do cresça e actue com mais e�ciência e e�cácia. A concluir,   referiu ser muito importante que o ISSM aposte na comunicação 
efectiva com os operadores para que o sector se desenvolva num ambiente harmonioso.
 

RECREIO 18

PAPEL DO ISSM 

FICHA TÉCNICA

O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, abreviadamente  ISSM, é uma pessoa colectiva de 
direito público, criado através do Decreto-Lei nº 1/2010 de 31 de Dezembro, que aprova o Regime Jurídico 
dos Seguros (RJS) e funciona sob tutela do Ministro que superintende a área das Finanças.
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como de gestão de fundos de pensões complementares na República de Moçambique.
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EM FUNHALOURO

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Sistema pode beneficiar mais gente no futuro

Fornecimento de água é uma das grandes apostas do PR

Água potável chega a mais de 11 mil 
habitantes
A população da vila-sede do dis-

trito de Funhalouro, no interior 
da província de Inhambane, não 
mais terá de percorrer longas dis-

tâncias a pé à procura do precioso líquido 
para o consumo. É que o Presidente da Re-
pública de Moçambique, Filipe Nyusi, inau-
gurou na última quinta-feira (20 de Outu-
bro) um novo sistema de abastecimento de 
água, com capacidade de produção de 100 
metros cúbicos de água por hora e que vai 
beneficiar mais de 11 mil habitantes.

Localizado no interior da província de Inhambane 
e com uma população estimada em mais de 10 mil 
habitantes, segundo o censo de 2017, o distrito de 
Funhalouro conta, desde a última quinta-feira, com um 
novo sistema de abastecimento de água, inaugurado 
pelo Presidente da República.

O sistema ora inaugurado tem capacidade de 
produção de 100 metros cúbicos de água por hora. Vai 
funcionar 16 horas por dia, abrangendo uma população 
de cerca de 11 mil habitantes, alargando a taxa de 
cobertura de água segura para 56%.

  Os beneficiários não esconderam a satisfação. 
Segundo eles, a entrada em funcionamento daquele 

sistema vai minimizar o sofrimento a que eram sujeitos 
para ter acesso à água para o consumo.

Residente no bairro de Mavume, Ernesto Mazive 

conta que ainda não conseguiu apagar as memórias do 
drama que vivia para ter acesso a este recurso precioso. 
Há dias, ele, sua esposa e filhos não dormiam porque 
tinham que ir ao rio, que dista a 4 km, buscar água.

"Este sistema vai nos ajudar muito. De hoje em diante, 
não vai ser necessário acordar nas madrugadas para ir 
ao rio buscar água, o nosso sofrimento já foi reduzido. 
Não era fácil, às vezes, tínhamos que dormir sem tomar 
banho ou sem cozinhar por falta de água".

 Helena Mapanzene também está satisfeita por saber 
que tem água por perto, mas pede que seja melhorada a 
qualidade da mesma e reduzido o valor que é cobrado.

"Estou feliz por termos água por perto, isso vai nos 
ajudar muito a sair do sofrimento, mas o que eu gostava 
de pedir é que se melhore a qualidade desta água. As 
taxas que são cobradas também são muito altas", disse.

Segundo o Presidente da República, a iniciativa 
enquadra-se no âmbito do projecto de emergência para 
recuperação resiliente e resposta à crise causada pela 
seca severa devido ao impacto do fenómeno El Nino, 
corolário das mudanças climáticas.

Nyusi afirmou igualmente que a entrada em 
funcionamento daquele sistema terá um impacto 
directo na melhoria da qualidade de vida dos residentes 
daquele distrito, em particular nas matérias de higiene, 
saneamento do meio e combate às doenças de origem 
hídrica.

"Já estão reduzidas as distâncias que os mais de 10 mil 
habitantes, que vivem aqui, na vila-sede do distrito de 
Funhalouro, eram obrigados a percorrer para ter acesso 
à água potável”, assinalou.

Com vista a garantir a durabilidade do sistema, 
Nyusi apelou aos beneficiários para que zelem pela 
conservação e manutenção do mesmo. "Por isso, o nosso 
apelo é para que, de forma responsável, conservem 
o sistema que acabam de receber, poupem água para 
assegurar fornecimento por mais horas, criem equipas 
para fazer a sua gestão e manutenção de modo a garantir 
que em pouco tempo possamos expandir água para mais 
famílias".
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Crianças da “All Nations” recebem apoio 
diverso
32 Crianças do centro de acolhimen-

to All Nations beneficiaram, na se-
mana finda, de ajuda em bens ali-
mentares, kits de limpeza, material 

escolar, entre outros itens. A iniciativa é da 
Kampar, empresa de investimentos online 
que se junta a causas sociais no país.    

Segundo Leonor Manuela, representante do Centro 
de Acolhimento All Nations (todas as nações, em portu-
guês), o donativo ora recebido veio reforçar aquilo que 
outras instituições e pessoas singulares têm feito diaria-
mente naquele orfanato, localizado no bairro Djuba, pos-
to administrativo da Matola-rio, distrito de Boane.

“Para nós, é louvável porque vai fechar uma grande 
lacuna. Agradecemos bastante a presença desta empre-
sa neste centro de acolhimento e pedimos a Deus que 
continue abençoando para poderem fazer mais pelos 
necessitados no país”, disse.  

De acordo com a responsável, a All Nations é uma 
organização cristã implantada no país há mais de dez 
anos e tem como missão acolher, ensinar e prestar todo o 
apoio necessário aos mais carenciados.

“Acolhemos crianças órfãs, abandonadas, negligen-
ciadas e vulneráveis. Mas também, temos jovens de 19  Representantes do Centro de acolhimento All Nations agradecidos pelo apoio

Texto: Dossiers & FactosD&F

PROVÍNCIA DE MAPUTO

anos. Todos eles estão divididos em partes, nomeada-
mente a parte de acolhimento, que parte dos dois anos, 
e a parte dos berçários, que são os bebés”.

A fonte disse ser desafiante suprir a necessidade de 
todos que se encontram no orfanato, pois “dependemos 
de ajuda das pessoas de boa vontade''. Mas a situação da 
pandemia da Covid-19 reduziu significativamente o nú-
mero de doadores”, explicou. 

Para David Chivindze, Agente da empresa de inves-
timentos online “Kampar”, o gesto de caridade surge da 
necessidade de fazer o bem aos mais necessitados no 

país. Chivindze fez saber que a acção poderá se estender 
para mais locais em momentos oportunos.

Com sede no Reino Unido, a Kampar encontra-se no 
país há sensivelmente um mês. Segundo os representan-
tes, a mesma representa uma oportunidade para inves-
tir e ganhar dinheiro, bastando, para o efeito, ter aces-
so à internet e um telemóvel Android ou que suporte 
aplicativos.

“Temos uma página online em que fazemos investi-
mentos. E cada investimento tem os seus ganhos diários”, 
assegurou Chivindze.

Participantes da reunião multissectorial

Maputo realiza 1ª reunião
multissectorial

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

O processo de elaboração da 
agenda de pesquisa em cuida-
dos de saúde primários reuniu 
vários sectores, entre os quais 

agentes de saúde, técnicos da Direcção 
Provincial de Saúde, professores, parcei-
ros e Sociedade Civil, no distrito da Ma-
tola, província de Maputo.

O evento, realizado na semana finda, juntou ainda, 
representantes das Direcções Provinciais de Educação, 
Agricultura, Acção Social, do Município da Matola, dos 
Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social, 
para além de ONG’s do sector da saúde, MISAU, Uni-
dade de Pesquisa de Mavalane, entre outras entidades.

 O encontro visava essencialmente apurar os prin-
cipais desafios e problemas de saúde que cada sector 
enfrenta, de modo a definir linhas de pesquisa para a 
posterior elaboração da agenda de pesquisa em saúde 
para os cuidados primários.

 No encontro, o director provincial de Saúde, Daniel 
Arlindo Chemane, felicitou os presentes pela concreti-
zação da reunião e pediu engajamento de toda a equi-
pa na elaboração da agenda de pesquisa de nível local. 

Encorajou os presentes a investirem em oportuni-
dades de pesquisa, de modo a descobrirem uma janela 
de oportunidade para que, de forma multissectorial, 

possam ser encontradas soluções para os principais 
problemas de saúde pública através de evidências, to-

mada de decisão e desenho de estratégias efectivas de 
grande impacto comunitário.

Texto: CortesiaD&F
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Em 2017, o sistema judiciário, a nível nacio-
nal, contava com um universo de 357 juízes pro-
fissionais.   Este número cresceu para os actuais 
462 magistrados, mercê do aumento de 105 juí-
zes nos últimos cinco anos, numa média anual 
de 21 novos juízes.

Esses magistrados estão divididos em 81 tri-
bunais e 337 secções, sendo que contam com o 
apoio de 2,175 oficiais de justiça.

"Este reforço em termos de magistrados judi-
ciários permitiu que, nos últimos anos, melho-
rássemos a nossa produtividade. Na verdade, 
mantendo-se o perfil da demanda média anual 
de 152,730 novos processos, chegamos a marca 
de mais de 15 mil processos findos por ano.

Para garantir que a justiça seja exercida com 
celeridade e qualidade desejadas, faz-se neces-
sário o aumento do número dos homens da 
toga.

  "Continuamos a clamar pelo reforço do pes-
soal na magistratura judiciária, para que a justiça 
seja desempenhada com qualidade e de forma 
muito célere para que o tempo dela se aproxime 
do tempo do cidadão”, disse Muchanga.

  "Teremos que pensar em secções especia-
lizadas, nos crimes transnacionais, na entrada 
em funcionamento de tribunais marítimos, na 
entrada em funcionamento de novos tribunais 
distritais cujos edifícios estão a ser construídos, 
no âmbito da iniciativa de tribunais de trabalho, 
onde eles ainda não existem", anotou.

 2021 É o ano em que registou-se maior au-
mento do número de magistrados, o que deu 
azo a um desempenho assinalável, destacou o 
chefe do Supremo, que vincou também a ne-
cessidade de os juízes se reinventarem face ao 
actual cenário.

Um magistrado está para 100 mil 
habitantes
Moçambique é um dos 

países de África onde o 
acesso à justiça conti-
nua a ser difícil. A pró-

pria máquina da justiça é pouco 
eficiente, como se pode depreender 
do facto de processos levarem mui-
to tempo a serem tramitados, o que 
gera, por exemplo, a superlotação 
das cadeias.

Sem julgamento em tempo útil, vários cida-
dãos permanecem presos ilegalmente, o que 
mancha a reputação da justiça.

 O Presidente do Tribunal Supremo reconhece 
estes desafios, mas diz que, enquanto não hou-
ver reforço de pessoal na magistratura judiciária, 
os problemas irão prevalecer.

Se o recomendável no sistema judiciário é ter 
oito juízes por 100 mil habitantes, o rácio actual 
é de 1.3 juízes por 100 mil habitantes, números 
que estão longe da demanda. Estes dados foram 
partilhados pelo Presidente do Tribunal Supre-

mo, Adelino Muchanga, após a inauguração de 
mais um tribunal no distrito de Funhalouro, na 
província de Inhambane.

Tribunal foi inaugurado pelo PR

 Adelino Muchanga, Presidente do Tribunal Supremo

DÉFICE DE JUÍZES CONTINUA GRANDE

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane.

D&F
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prazo, contacte-se imediatamente a nossa autoridade re-
guladora para que prontamente seja desmantelada essa 
rede", disse o governante.

Refira-se que Chimoio é uma das capitais provinciais 
onde o custo de vida é menos alto, no entanto, em pe-
ríodos de aproximação da quadra festiva, muitos são os 
agentes que tendem a aumentar o preço dos produtos, 
prática que a INAE diz pretende estancar.

INAE desencoraja especulação

A Inspecção Nacional das 
Actividades Económicas 
(INAE) lançou nesta quin-
ta-feira (20-10-2022), uma 

campanha educativa direccionada 
aos agentes comerciais da provín-
cia de Manica, numa cerimónia que 
teve lugar no distrito de Chimoio e 
contou com a presença de vários in-
tervenientes da cadeia comercial da 
província.

Durante o lançamento da campanha, denominada 
KUDSIDSISA (ensinar), a directora nacional da INAE, Maria 
Rita Freitas, disse que a mesma será levada a cabo pela ins-
tituição que dirige, com o objectivo de sensibilizar, fiscali-
zar e desencorajar actos ilegais praticados pelos agentes 
económicos da província, sobretudo a especulação de 
preços de produtos básicos e de primeira necessidade 
face à aproximação da quadra festiva, período de muita 
procura.

Durante a sua intervenção, Rita Freitas disse também 
aguardar que os agentes comerciais em situação irregular 
regularizem a sua condição o mais breve possível, pois, só 
assim poderão exercer as suas actividades em conformida-
de com a lei, evitando assim criar situações desagradáveis.

Na mesma cerimónia, o administrador de Chimoio, 
Daniel Marques Andicene, disse que o único desfavoreci-
do pela especulação dos preços é o cidadão, desaconse-

lhando assim actos similares, por um lado, e encorajando a 
denúncia de comportamentos desviantes, por outro.

"A especulação de preços, principalmente dos produ-
tos de primeira necessidade, prejudica a população e re-
duz o número de consumidores. Incentivamos a denúncia 
de casos de especulação de preços e venda de produtos 
com validade vencida. Caso registe-se uma infracção rela-
cionada à subida de preços e venda de produtos fora de 

 Rita Freitas, directora-geral da INAE

EM PERÍODOS DE MUITA PROCURA

Texto: Dossiers & FactosD&F

Governo de Manica apoia 
produtores com gado

Criadores e produtores de leite de 
cinco distritos da província de Ma-
nica receberam do executivo pro-
vincial animais de raça melhorada, 

tendo em em vista o reforço e melhora-
mento das espécies de gado.

O Conselho Executivo Provincial de Manica tem 
levado a cabo diversas acções como parte dos seus 
esforços para a potencialização da produção de leite 
no sector familiar. A mais recente foi a entrega de ca-
beças de gado de raça Bramam aos produtores dos 
distritos de Tambara, Machaze, Mussurize, Manica e 
Sussundenga, onde a grande parte da produção bo-
vina da província está concentrada.

No mesmo acto, produtores dos distritos de Bá-
rue, Gondola e Sussundenga receberam do Execu-
tivo Provincial cabeças de gado leiteiras, num acto 
que se espera que venha potenciar a produção de 
leite no seio das famílias que se dedicam a essa prá-
tica pecuária.

Segundo disse Francisca Tomás, a prática vai mas-
sificar e incrementar a produção, comercialização e 

Manica dispõe de excelentes condições para criação de gado

Texto: Dossiers & FactosD&F

consumo de leite, o que irá evitar elevados níveis de 
desnutrição na província.

"A entrega dessas vacas leiteiras visa massificar a 
actividade da produção de leite, um dos alimentos 
que combate a desnutrição crónica devido à sua alta 
quantidade de energia. A entrega desses 20 animais 
é o começo de um processo que, doravante, vai be-
neficiar centenas de produtores pecuários do sector 
familiar", disse.

Para a governante, Mani-
ca dispõe de condições agro-
-ecológicas favoráveis para 
qualquer tipo de actividade, e, 
por isso, encorajou a produção 
e processamento de leite para 
a melhoria da dieta e renda 
alimentar.

"As acções em curso visam 
incrementar a qualidade de 
animais, assim como dos seus 
derivados, a carne, o leite, bem 
como couro. Aproveitem as 
condições agro-ecológicas da 
província, porque são favorá-
veis para a criação do gado bo-
vino. Como vocês têm veteriná-
rios ao seu dispor, o processo 
de maneio está acautelado".

  "Reitero o meu total apoio 
às famílias que se dedicam à 
agropecuária, pois elas, além de 
aumentar a renda familiar e sair 

da dependência, contribuem 
para elevar a economia do país, 

assim como na melhoria da segurança alimentar".

PARA INCREMENTAR PRODUÇÃO LEITEIRA
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de prata por parte de Alcinda Panguana, no mundial 
da modalidade, que teve lugar em Istambul, na Tur-
quia. Na mesma prova, Rady Gramane conquistou a 
medalha de bronze. 

O boxe moçambicano, liderado por Gabriel Júnior, 
vive o momento mais brioso da sua história. 

Moçambique no topo do boxe 
africano
O brilho dos atletas moçam-

bicanos em competições 
internacionais elevou Mo-
çambique ao cimo ao ní-

vel do continente africano. A última 
actualização do ranking, feita há 
dias, revela que os pugilistas nacio-
nais são os reis do continente negro. 

O ranking divulgado pela Confederação Interna-
cional de Boxe (IBA) atribui 5000 pontos ao País, co-
locando-o na liderança em África. Em segundo lugar 
está Argélia, com 4400 pontos, enquanto o Quénia en-
cerra o pódio, com 3600 pontos. 

A subida vertiginosa de Moçambique reflecte o 
bom momento que a modalidade vive, marcado por 
conquistas de medalhas nas mais importantes provas 
continentais e mundiais. Basta lembrar que o País arre-
cadou cinco medalhas de ouro no último campeonato 
africano, que decorreu há poucos meses, em Maputo. 

Foram protagonistas os pugilistas Alcinda Pangua-
na (66-70 kg), Rady Gramane (70-75 kg), Yassine Nordi-
ne (47-48 kg), Armando Sigauque (54-57 kg) e Albino 
“Solomone” Gabriel (80-86 kg).

Ainda no presente ano, mas desta feita nos jogos 

da Commonwealth, que tiveram lugar em Birminghan, 
Tiago Muxanga e Rady Gramane conquistaram meda-
lhas de prata, o que só não causou espanto porque o 
pugilismo moçambicano já havia demonstrado seu 
poderio em outros momentos. 

Um desses momentos foi a conquista da medalha 

Pugilistas nacionais são os reis de África

REVELA RANKING DA IBA

Texto: Dossiers & FactosD&F

Mambinhas derrotados em casa pelo Gana

A selecção nacional de futebol Sub-
23 perdeu diante do Gana, por 
duas bolas a uma, em jogo da pri-
meira mão da segunda elimina-

tória de acesso ao campeonato africano da 
categoria, cuja fase final será realizada no 
próximo ano, em Marrocos.

O combinado nacional entrou com pé esquerdo na 
segunda eliminatória de acesso ao CAN da categoria. Mes-
mo jogando em casa diante do seu público, o conjunto de 
Chiquinho Conde não teve argumentos para contrariar a 
poderosa selecção do Gana. Tímidos e receosos, os Mam-
binhas entregaram a iniciativa do jogo aos ganeses, que, 
mesmo assim, não conseguiam chegar com perigo à baliza 
à guarda de Kimiss Zavala.

Coube a Moçambique a primeira oportunidade de 
golo, através do atacante Pinho, que surgiu na grande área 
a cabecear, porém sem a intensidade necessária. Nada que 
assustasse os “Black Stars”, que jogando, no limite do erro 
do adversário, iam tentando criar “crateras” na zona mais 
recuada dos Mambinhas. A primeira parte terminou sem 
abertura de contagem.

Tal como na primeira, na segunda, o Gana entrou a 
mandar, desta feita encostando os Mambinhas às cordas. 
Como resultado disso, a equipa orientada por Ibrahim 
Tanko chegou ao golo, por intermédio de Daniel, na con-
versão de uma grande penalidade a castigar uma falta de 

Mambinhas são obrigados a vencer no Gana

Texto: Dossiers & FactosD&F

Foia na grande área. Revés para os Mambinhas, que face ao 
golo ficaram desnorteados.

Ainda assim, Gianluca respondeu com um livre bem 
executado, mas com o remate a “morrer” nas mãos do guar-
dião ganês. E como quem não marca arrisca-se a sofrer, o 
Gana chegou ao segundo golo, mais uma vez por intermé-
dio de Daniel na conversão de uma grande penalidade.

Tudo ficava cada vez mais complicado para os Mambi-
nhas. Em mais um momento de inspiração de Gianluca na 

conversão de um livre o seu remate foi devolvido pelo tra-
vessão. Na recarga, Danilo teve o discernimento necessário 
para marcar. Os Mambinhas acordaram, imprimindo uma 
nova dinâmica no jogo.

Já com a entrada de Danilo, o jogo do combinado na-
cional melhorou substancialmente, mormente no sector 
mais avançado. Apesar desse ascendente, o conjunto na-
cional não conseguiu chegar a um empate, muito por cul-
pa da sua ineficácia no capítulo da finalização. O País

QUALIFICAÇÃO CAN SUB 23
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Luta pela sobrevivência

ALVOS
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 D&F: Qual é a técnica que utiliza?
S.R:  Quando comecei, usava acrílico, mas hoje 

é óleo sobre tela
 D&F: Quais são os temas que aborda e por 

quê?
S.R: Abordo temas que têm a ver com a reali-

dade africana e moçambicana, porque acho que 
a nossa história deve ser conservada, lida, vista e 
expandida.

 D&F: Que avaliação faz das artes plásticas 
moçambicanas?

S.R: Para mim, estamos num bom caminho. Os 
moçambicanos estão num bom caminho, pois os 
nossos admiradores compram as nossas artes. 

D&F: Que avaliação faz do trabalho do Mi-
nistério da Cultura e Turismo?

S.R: O trabalho do Ministério da Cultura e Tu-
rismo é visível para nós os artistas, uma vez que 
eles estão a trabalhar consoante as ferramentas 
que têm.  Sendo assim, estão num bom caminho. 
Vejo que o esforço do Ministério da Cultura e Tu-
rismo é   notável e cabe também a cada um dos 
artistas trabalhar.

 D&F: Tem sido fácil a aqui-
sição de material para o seu 
trabalho?

S.R: Claro, mas algumas tin-
tas não são fáceis de encontrar 
em nossos supermercados, às 
vezes, tenho encomendado de 
Portugal e África do Sul. 

D&F: Como podemos tor-
nar a arte num negócio?

S.R: Aumentando casas 
de exposição e construindo 
galerias.

 D&F: Algum prémio ganho 
na sua carreira?

S.R: Prémio como tal, não, 
mas considero prémio a minha 
entrada no projecto Manoeuvre, 
que alberga alguns artistas mo-
çambicanos, como, por exem-
plo, a rainha da cerâmica, Reina-
ta Sadiba, que é uma das caras 
do projecto.

  D&F: Sente-se realizado 
como artista?

S.R: Acho que ainda não es-
tou realizado. Vejo em minha 
frente um caminho por seguir 
e trabalhos por fazer. Agradeço 
o que a arte faz por mim e pela 
minha família.

  D&F: Algum projecto em 
manga?

S.R: Pretendo preparar a mi-
nha primeira exposição. 

D&F: De que forma a arte 
pode contribuir na sociedade 
actual?

  S.R: A arte cura doenças, 
muda a mentalidade para um 
mundo melhor e pode reconci-
liar famílias.

“Arte cura e pode reconciliar famílias”  

A cada dia, novos talentos surgem na Pérola do 
Índico, com o intuito de apresentar o que sabem, 
vivenciam e sonham. Simbraz Roberto é um deles, 
tendo se destacado,  primeiramente, com as suas 
pinturas em acrílico, e actualmente em óleo sobre 
tela. Nascido em Milange, província da Zambézia, 
explica que escolheu a pintura por ser a disciplina 
da arte com que mais se identifica. Na verdade, 
a ideia de pintar quadros é de longa data, de tal 
modo que Simbraz passou a adolescência a ten-

tar  encontrar as melhores formas de dar vida às suas 
imaginações, enquanto observava os outros artistas.

 Foi com os mais velhos que aprendeu, através da 
observação, e agora pretende ser ele quem transmite 
conhecimentos à pequenada, mas de forma mais ac-
tiva. “Este foi o meu sonho desde pequeno, ser artista 
plástico e passar o conhecimento aos mais novos. A 
minha maior paixão sempre foi ensinar às crianças 
desfavorecidas a pintar”, revela. Nas próximas linhas, 
Simbraz fala com mais detalhes sobre o seu trabalho.

 
 As artes me perseguiam

  D&F: Quando começa a se envolver com as 
artes?

 S.R: Com cinco anos, já eram visíveis as minhas 
tendências à arte, através dos desenhos que fazia 
para os meus colegas da escolinha. No fundo, sabia 
que as artes me perseguiam.

 D&F: Qual é a sua fonte de inspiração?
S.R: Foi algo que nasceu comigo, a paixão e os 

movimentos à posterior. Inspiro-me no dia-a-dia 
dos moçambicanos e africanos.

Simbraz Roberto – artista plástico

ENTREVISTA A SIMBRAZ ROBERTO

Simbraz Roberto pinta que pinta, 
mesmo sem ter passado por uma 
escola de arte e cultura. Tem no-
ção do poder da arte, fenómeno 

que cura doenças, muda mentalidades 
e reconcilia famílias. Ciente dessa reali-
dade, o pintor segue firme na carreira e, 
recentemente, levou as suas obras ao es-
trangeiro, com destaque para Portugal.

Texto de Albino MahumanaD&F
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Tenha cuidado com quem 
mete na sua casa

Diálogo?

Esse é um ditado popular 
muito antigo que em 
nenhum momento deve ser 
desprezado. A nossa casa 
é sagrada,   é nosso último 
reduto, não interessa 
se é de papel, palhota, 
cimento, ou seja, de que 
tipo é. A verdade é que é 
o local onde nos sentimos 
melhor, afinal, é nossa casa 
e é onde nós conhecemos 
todos os cantos. Ninguém 
conhece sua gente melhor 
do que você. O contrário 
fica estranho e, claramente, 
esse pode ser o caminho 
para o precipício. Na nossa 
casa, é normal receber 
visitas de amigos, primos, 
etc, muito normal, mas 
tal só acontece quando 
estamos bem de corpo 
e alma. Caso contrário, 
a visita será maltratada, 
inconveniente e chata. 
Imagine um cenário em 
que há conflitos em sua 
casa, você e sua mulher 
em plena briga estarão 
em condições de receber 
outrem? Ou mesmo quando 
há hostilidades constantes 
entre você e seus filhos, 
receberão terceiros para 
habitarem nesse lar? Muito 
complicado. Acontecerá 
é que vocês continuarão 
se mordendo perante as 
visitas, e cedo ou tarde, 
estas visitas também 
farão parte do problema 
e terão que dar palpites, 
irão defender um ou outro 
lado, em função dos seus 

Essa é a fórmula 
encontrada pelo Bispo 
Dom Dinis Sengulane para 
Cabo Delgado, onde diz 
que devemos dialogar com 
os insurgentes. Garganta 
acha que já é momento de 
os bois começarem a ser 
chamados pelos próprios 
nomes e a religião anda 
muito longe do problema. 
Os católicos e outros 
cristãos têm falado com 
extremas cautelas para não 
ferir   susceptibilidades, 
principalmente dos 
muçulmanos, e estes (os 
muçulmanos) vão tentando 
passar a mensagem de 
que eles não têm nada 
a ver com este assunto, 
quando tudo leva a crer 
que os bandidos em Cabo 
Delgado são movidos, sim, 
por crenças religiosas. 
São extremistas islâmicos, 
essas reivindicações 
saíram da boca deles, 
isso é um facto e, pelas 
características destes 
grupos, um pouco por onde 
operam no mundo, ainda 
nenhum Estado conseguiu 
dialogar com eles, seríamos 
os primeiros. Talvez a 

interesses, ou seja, em 
linguagem moçambicana, 
irão meter o nariz onde 
não são chamadas. Sendo 
assim,   os consensos 
alcançados claramente 
terão que incluir as visitas. 
Para Garganta Funda, o 
mais sensato seria chamar a 
visita para um “smole papo" 
e convidá-la a sair para que 
a família possa resolver os 
seus problemas. Às vezes, 
quem chama a visita é um 
dos familiares. Contudo, os 
outros conseguem notar 
o inconveniente da visita 
devido ao estado de sítio 
na casa. A situação em Cabo 
Delgado pode ser vista por 
dois prismas. Apesar das 
condições de segurança 
nos centros urbanos locais 
terem melhorado bastante, 
tudo leva a crer que esta 
situação (a do terrorismo) 
não vai mudar tão já e 
projectos importantes 
começam a ser atacados 
ou sabotados, tal como 
dizem ter acontecido 
em Montepuez, semana 
finda, numa empresa de 
mineração de rubis.

    Mas como resolver 
este problema com tanta 
gente estranha e muitos 
interesses numa só 
província? Tantas ONGs, 
sendo que algumas nem 
se percebe muito bem o 
seu papel. Volta e meia, em 
vez de ajudar, estão a dar 
recadinhos nos órgãos de 
comunicação. Enquanto um 

igreja pudesse liderar 
esse processo de diálogo, 
talvez a igreja saiba onde 
eles se escondem, por 
onde andam e pode guiar 
o povo moçambicano aos 
insurgentes, ou talvez seja 
também a coisa mais fácil a 
sair da boca dos religiosos, 
talvez a mídia devesse 
parar de lhes fazer essa 
pergunta, pois a vocação 
deles talvez não seja 
decifrar guerras, a menos 
que as igrejas tenham 
virado campos de batalha 
e nós não saibamos. Pode 
ser, é só ver o tumulto a 
que assistimos todas as 
semanas na Igreja Velha 
Apostólica ou mesmo na 
Comunidade Muçulmana 
e sempre no momento 
de substituição dos seus 
corpos directivos. Talvez 
devessem olhar mais para 
os seus crentes e seus 
problemas. Para Garganta, 
a resposta da religião 
parece, sim, uma resposta 
padrão para todos os 
problemas que encontram 
pela frente,   diálogo. Mas 
nem tudo se resolve com o 
tal diálogo.
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vê problemas étnicos, outro 
vê problemas de exclusão 
social. Conseguem arrolar 
problemas e não as soluções 
e os moçambicanos vêem o 
quê? Não existe um único 
voo vazio para Pemba, e o 
preço é 40 mil Mts. O que é 
que tanto fazem lá, qual é 
essa mina que descobriram 
e que os moçambicanos 
ainda não sabem dela? 

Talvez fosse já altura de 
começar a separar o trigo 
do joio, começar a limitar, 
e de que maneira, o acesso 
à Pemba e bloquear todo 
o tipo de interferência 
externa para que os 
moçambicanos também 
percebam o que realmente 
está a acontecer e tragam 
possíveis soluções   
internas. 


