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No dia 12 de Outubro do pre-
sente ano, o Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, disse, alto e em 
bom som, que “algumas asneiras” 
detectadas nos livros do ensino 
primário foram-nos impostas, ili-
bando, desta forma, quem gere o 
sector da Educação no país. O Che-
fe de Estado disse igualmente que 
o Governo iria trabalhar no sentido 
de passar a financiar a impressão 
dos manuais dentro do país, uma 
estratégia que visa, precisamen-
te, “fintar” a imposição de mais 
asneiras.

Pareceu-nos claro, desde essa al-
tura, que a intervenção de Nyusi, 
naqueles moldes, tinha sido um 
tiro no pé, fundamentalmente por 
duas razões: a primeira é que os 
erros em causa nada têm que ver 
com a impressão, mas sim com uma 
fase anterior, nomeadamente a da 
produção de conteúdos, da qual os 
moçambicanos são responsáveis. 
A segunda é que, na altura em que 
Nyusi decidiu abordar esse assun-
to, a polémica estava já esquecida, 
e ele, imprudentemente, decidiu 
ressuscitá-la, mesmo sabendo que 
tal em nada abona a favor da ima-
gem do Executivo que lidera.

Feitas estas considerações, volte-
mos então ao tema principal: a acu-
sação à perigosíssima ”mão-exter-
na”. Nos últimos dias, acumulam-se 
evidências de que, na verdade, os 
estrangeiros pouco ou nada têm 

pela Direcção Provincial de Mapu-
to, serão reembolsados. Minimizou 
os danos, mas não deu para escon-
der mais uma mancha no “rosto” 
do MINEDH.

O “rosto” do MINEDH tem nome 
– Carmelita Namashulua – uma 
figura que, milagrosamente (ou 
devemos dizer politicamente), 
segue incólume à colossal quan-
tidade de asneiras com que tem 
des(educado) os milhares de mo-
çambicanos. A tese da imposição 
das asneiras, defendida pelo Che-
fe de Estado e por algumas figuras 
do sector, sendo que uma das ver-
sões já foi reportada pelo Dossiers 
& Factos, já se revela desgastada 
e insuficiente para proteger uma 
ministra cujo reinado está a ser um 
completo desastre.

A partir daqui, torna-se um impe-
rativo a demissão de Carmelita Na-
mashulua. Se não sai pelo próprio 
pé, devia o Presidente da Repúbli-
ca usar do “poder da caneta” para 
exonerá-la, como fez com outros 
ex-membros do Governo cujos “pe-
cados” eram bem menos graves. Se 
o Presidente está comprometido 
com a agenda da Educação, deve 
emitir um sinal claro de que não 
compactua com o desleixo.

Se nada fizer, então, é o Presiden-
te, o empregado do povo, quem 
está a impor mediocridade à popu-
lação que lhe elegeu.
serodiotouo@gmail.com

que ver com o espectáculo vexató-
rio que nos tem sido proporciona-
do pelo Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano (MINE-
DH). Já na semana passada, assisti-
mos a uma situação inédita e digna 
dos melhores filmes de comédia. 
O MINEDH foi obrigado a anular o 
exame da disciplina de Ciências So-
ciais da 7ª Classe, devido a erros.

135 mil alunos da cidade de Ma-
puto e província de Nampula te-
rão, assim, de repetir o exame, 
por conta de mais uma “asneira” 
monumental que Nyusi não pode 
dizer que nos foi imposta, até por-
que, salvo erro, os exames foram 
impressos em solo pátrio. Este es-
cândalo do MINEDH sequer foi de-
vidamente discutido porque há 
vários subsectores do pelouro que 
parecem estar a jogar ao “quem 
envergonha mais”.

É que, na mesma semana, ficou-
-se a saber que a Direcção de Edu-
cação da Província de Maputo de-
cidiu subir de 30/50 para 300/550 
as taxas de exame, colocando os 
pais e encarregados de educação, 
que já pagam os salários dos guar-
das das escolas, em situação difícil, 
num país onde se grita aos quatro 
cantos que a educação é gratuita.

Felizmente, o director do Institu-
to Nacional de Exames veio a tem-
po de esclarecer que tal medida é 
ilegal e que os alunos que pagaram 
os valores exorbitantes, exigidos 

Imposição da mediocridade

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE DA 
S.T. PROJECTOS E 

COMUNICAÇÃO, LDA
DIRECÇÃO: 

 Serôdio Towo (Director-Geral)
ADMINISTRAÇÃO : 
Gabriel Muchanga

Registo N° 19/GABINFO-DEC/2012

REDACÇÃO, MAQUETIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:  
Tchumene 1 | Rua Carlos tembe, Parcela Nº 696, Matola | Telf: 869744238 | Celular: 82 4753360 | 
Email: dossiereletronico@gmail.com| DIRECTOR: Serôdio Towo, serodiotouo@gmail.com, Cell: 82 4753360 
|COORDENADOR EDITORIAL: Amad Canda, candaamad@gmail.com, 846526459 | REDACÇÃO: Serôdio 
Towo,  Amad Canda, Arão Nualane,  Quelto Janeiro, Hélio de Carlos| FOTOGRAFIA: Albino Mahumana| 
ADMINISTRAÇÃO: Gabriel Muchanga , sebmuchanga@gmail.com,  84 228 5835|GRAFISMO: Herbigno Lote | 
CORRESPONDENTES: Eng. Aspirina (Xai-Xai) - 84 5140506) |  Henriques Jimisse (Pretória)| PUBLICIDADE 
e MARKETING : Gabriel Muchanga , sebmuchanga@gmail.com,  84 228 5835|EXPANSÃO: Quidero Nhoela, 
Cell: 84 1065591, admis.factos@gmail.com| COLUNISTAS: Fernando Benzane e Rui Maquene| 



3SEGUNDA-FEIRA 21 de Novembro de 2022 DOSSIERS & FACTOS DESTAQUE

NA ERA NYUSI

O The Economist Intelligence 
Unit não tem dúvidas de que 
Moçambique é um Estado au-
toritário. A última edição do 

relatório Índice de Democracia, corres-
pondente ao ano 2021, coloca o país na 
posição 116º de um total de 167 avalia-
dos. Não obstante estes dados, o regime 
liderado por Filipe Nyusi não parece estar 
disposto a alterar a sua forma de actua-
ção. Pelo contrário, vem-se esmerando na 
elaboração de propostas de leis que colo-
cam em causa as liberdades civis.

A Proposta de Lei das Organizações Sem Fins 
Lucrativos, submetida há algumas semanas pelo 
Governo, na Assembleia da República, é vista em 
certos círculos como mais uma jogada do Governo 
de Moçambique para “controlar” e “limitar” o espa-
ço de acção das Organizações da Sociedade Civil 
em Moçambique.

Embora a opinião pública dê grande ênfase à 
ideia de que estas organizações não querem pres-
tar contas ao Governo, quando elas próprias exi-
gem que o Executivo o faça, o verdadeiro proble-
ma parece prender-se como com as “armadilhas” 
constantes da proposta, e com potencial para en-
fraquecer a actuação da Sociedade Civil, cooptá-la 
ou mesmo extingui-la.

Aliás, a própria fundamentação da Proposta de 
Lei refere-se, a dado passo, à necessidade de “discipli-
nar o estabelecimento e actuação das ONG’s” estran-

geiras, resultando claro que, na opinião do propo-
nente, as ONG’s, pelo menos as estrangeiras, actuam 
de forma “indisciplinada”.

 
Os artigos que causam pânico

Os actores da sociedade civil a actuar em Moçam-
bique estão verdadeiramente em pânico. Não por 
acaso, dezenas de organizações estão a levar a cabo 
uma campanha de auscultação que deverá culminar 
com a elaboração de uma proposta de emenda, um 
esforço que visa impedir que o Parlamento endosse 
o documento do Governo com as “inconstitucionali-
dades” e “ratoeiras ” que apresenta.

Entre os artigos mais controversos do instrumen-
to em causa, está o 12º, que se refere aos requisitos 
para a constituição e reconhecimento de Organi-
zações Não Governamentais nacionais. A alínea f) 
coloca como requisito para constituição o “reco-
nhecimento dirigido à entidade competente para 
o reconhecimento com as assinaturas associadas”. 
Sucede que não é estabelecido qualquer prazo para 
que a “entidade competente” responda ao requeri-
mento, o que faz com que a sociedade civil suspeite 
que o Governo pode-se aproveitar dessa omissão 
para não reconhecer determinadas ONGs.

Também o artigo 41º, que versa sobre doações, 
gera preocupação no seio das ONGs. É que, no seu 
número 3, determina que as organizações não po-
dem “dar descaminho às verbas, nem afectá-las a 
outras actividades, sob pena de responderem civil e 
criminalmente”. No entendimento da Sociedade de 
Civil, tal afectaria a autonomia e poder de decisão 
das organizações.

A intenção do Governo é, aliás, condicionar até a 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Aperta-se cerco às liberdades

Governo aproveita o combate ao terrorismo para restringir liberdades

Regime de Nyusi é tido como “autoritário”
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sido fundamentais no despoletamento 
de escândalos de corrupção no Gover-
no, sendo disso exemplo o caso “dívi-
das ocultas”, cujas primeiras informa-
ções vieram de fora do país.

Outra medida polémica é a verti-
da no artigo no artigo 22º, segundo o 
qual “todos operadores de serviço de 
radiodifusão devem, no mínimo, trans-
mitir 18 horas diárias”. Esta exigência é 
vista como irrealista para a maioria das 
rádios comunitárias no país, pois não 
dispõem de uma estrutura consolida-
da para tal, sendo que muitos dos seus 
colaboradores são voluntários.

As rádios comunitárias, sublinhe-se, 
têm exercido um papel importante 
na fiscalização das acções do Governo 
sobretudo nas zonas rurais, nas quais 
a “imprensa profissional”, por diversas 
razões, dificilmente chega. Para além 
disso, exercem o papel de educadores 
cívicos, através da difusão de várias 
campanhas, algumas das quais da ini-
ciativa do próprio Executivo.

À semelhança da Proposta de Lei 
de Radiodifusão, também a proposta 
de Lei da Comunicação Social é alvo 
de críticas, por possuir aspectos que 
ameaçam a liberdade de imprensa. A 
título de exemplo, está o número 2 do 
artigo 8º, que confere ao Governo a 
competência de definir as atribuições, 
competências, organização, finan-
ciamento e qualificação profissional 
específico da entidade reguladora da 
Comunicação Social.

O entendimento das organizações 
de defesa da liberdade de imprensa, 

como é o caso do MISA, é de que essa competência 
não deve ser adstrita ao Executivo, porquanto a enti-
dade reguladora tem de ser independente do poder 
político.

Aumenta a perseguição

O recurso à “legislação restritiva” é só mais uma 
táctica usada para limitar o exercício das liberdades 
de imprensa e expressão. Fora do âmbito legal, au-
menta a perseguição aos escribas, sendo vários os 
casos nos últimos anos. Há escassas semanas, foi 
detido, no distrito de Balama, em Cabo Delgado, o 
jornalista Arlindo Chissale, da Pinnacle News, sob 
acusação de “recolha de informação para actos de 
terrorismo”.

O mesmo viria a ser libertado depois, após a in-
tervenção do MISA, sob termo de identidade e 
residência.

Foi também em Cabo Delgado que desapareceu, 
em 2020, o jornalista Ibrahimo Mbaruco, depois de 
supostamente ter sido cercado por elementos das 
Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM). 
O seu desaparecimento permanece sem explicação 
por parte das autoridades nacionais.

Sorte diferente, porém, igualmente preocupante, 
teve o jornalista Amade Abubacar, da rádio comu-
nitária Nacedje, do distrito de Macomia. Abubacar 
passou 108 dias na prisão, e o seu colega Germano 
Adriano 63 dias. Ambos eram indiciados de violação 
do segredo de Estado. O combate ao terrorismo, na 
zona norte do país, tem sido aproveitado para “disci-
plinar” os “homens da pena”.

mudança da área ou local de intervenção das ONGS. 
No artigo 49º, por exemplo, está estabelecido que 
a mudança só pode ser feita mediante “justificação 
devidamente fundamentada”. A isso, é necessário 
juntar um requerimento ao órgão do Governo com-
petente, o parecer do órgão de tutela da nova área 
de intervenção, conforme o caso; parecer do órgão 
de representação do Estado de nível provincial ou 
de nível distrital onde se projecta a implementação 
da actividade da ONG estrangeira, conforme o caso; 
relatório detalhado das actividades realizadas du-
rante a execução do programa ou projecto; e rela-
tório de execução orçamental relativo ao período de 
execução do programa ou projecto.

 
“Obrigadas” a investigar o passado dos 

financiadores

O artigo 59º, atinente às fontes e origens de finan-
ciamento, é dos mais curiosos da Proposta de Lei do 
Conselho de Ministros, porquanto obriga as ONG’s a 
investigarem o presente e o passado dos seus prová-
veis financiadores.

“A fonte ou fontes de financiamento das Organi-
zações Sem Fins Lucrativos, para a prossecução dos 
seus programas ou projectos, pode provir de uma 
pessoa singular ou colectiva, desde que não este-
ja envolvida ou sob investigação, ou que já tenha 
sido condenada no território nacional ou no país de 
origem, ou ainda não tenha sido condenada na Re-
pública de Moçambique, pela prática de crimes ou 
acções subjacentes”, lê-se no número 2 do referido 
artigo, que arrola crimes tais como branqueamento 

de capitais, fuga ao fisco, terrorismo, descriminação 
racial, étnica ou religiosa, entre outros.

O número 3 do mesmo artigo acrescenta que “o 
não cumprimento do disposto no número anterior 
constitui fundamento para a suspensão do exercício 
da actividade da Organização Sem Fins Lucrativos, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 
nos termos da legislação aplicável”.

As ONG’s entendem não ser seu papel investigar 
o histórico criminal dos financiadores e classificam o 
disposto neste artigo como uma artimanha do Go-
verno, visando facilitar a suspensão de organizações 
tidas como “incómodas”.

 
Imprensa também está na mira

A Proposta de Lei das Organizações Sem Fins Lu-
crativos vem dar sequência a uma série de iniciati-
vas que têm o condão de reduzir o espaço para o 
exercício de uma série de liberdades. Uma delas é 
a Proposta de Lei de Radiodifusão (inclui rádio e te-
levisão) que, no número 3 do artigo 31º, determina 
que “as estações estrangeiras de radiodifusão só po-
dem operar no país em circuito fechado”.

Na perspectiva das organizações da sociedade ci-
vil e dos jornalistas, essa medida representa um ata-
que à liberdade de imprensa e também ao direito à 
informação, num contexto em que poucos moçam-
bicanos têm acesso à televisão, por exemplo, sendo 
ainda menos aqueles que têm possibilidade de pa-
gar subscrição para aceder aos canais fechados.

Refira-se que os meios de comunicação estran-
geiros, por serem livres de pressões políticas, têm 

Assembleia da República terá a última palavra
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A UM ANO DAS ELEIÇÕES

Numa altura em que faltam me-
nos de 11 meses para a realiza-
ção das sextas eleições autárqui-
cas no país, o partido Renamo 

continua sem Secretário-Geral, depois 
do afastamento de André Magibire, em 
Setembro último. A avaliar pelas compe-
tências adstritas à figura, membros desta 
formação política consideram haver um 
vazio que pode comprometer a prepara-
ção para os próximos pleitos eleitorais.

A 5 de Setembro do presente ano, Ossufo Momade 
decidia prescindir os préstimos de André Magibire como 
Secretário-Geral da Renamo, cargo que ocupava desde 
2019. Esta foi a primeira mexida de vulto feita por Mo-
made, enquanto presidente a segunda maior força polí-
tica nacional, e, conforme Dossiers & Factos noticiou na 
edição 481, terá sido muito influenciada por pretensos 
problemas na gestão do processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração (DDR).

Sucede que, desde lá a esta parte, Magibire não foi 
substituído, pelo que a perdiz segue sem Secretário-
-Geral, estando a passos largos de completar três meses. 
Em contacto com Dossiers & Factos, alguns membros de 
destaque da Renamo manifestaram-se “profundamen-
te preocupados” com o cenário, por considerarem que 
pode ter consequências nefastas já no próximo ano, em 
que se perspectiva a realização das sextas eleições au-
tárquicas em 65 territórios.

A preocupação dos membros da perdiz é legitimada 
pelos estatutos, que, no seu artigo 33º, definem o Secre-
tário-Geral como a entidade que coordena as activida-
des político-administrativas das estruturas do Partido a 
nível nacional. Ainda de acordo com os estatutos, cons-
tituem competências do Secretário-Geral, entre outras: 
Submeter à Comissão Política Nacional o plano anual de 
actividades de implantação e organização do Partido, e 

acompanhar a sua execução;
Dirigir o funcionamento dos serviços centrais do Par-

tido; elaborar e submeter à Comissão Política Nacional 
a proposta de

orçamento e o relatório anual de contas do Partido.
Com o segundo posto mais importante da hierarquia 

vago, a realização das actividades acima descritas fica 
comprometida, apontam as nossas fontes, consideran-
do que tal poderá ter custos elevadíssimos nas urnas em 
Outubro de 2023.

 
Decisão precipitada

Já na altura em que Ossufo Momade decidiu exone-

rar André Magibire, vozes internas criticaram o momen-
to da exoneração e chegaram a propor que a cessação 
efectiva de funções ocorresse apenas depois da rectifi-
cação do seu sucessor pelo Conselho Nacional.  Para os 
membros da perdiz, tratou-se mesmo de uma “decisão 
precipitada” de Ossufo Momade, que consideram ter 
sido mal assessorado nesta matéria.

Ainda assim, aquando da exoneração, a expectati-
va era de que o presidente do partido propusesse um 
nome para ocupar a cadeira, que seria depois endossa-
do pelo Conselho Nacional, conforme determina a alí-
nea f ) do rol das competências do órgão. Composto por 
100 membros eleitos pelo congresso, o Conselho Nacio-
nal reúne-se, ordinariamente, duas vezes por ano, sendo 
que este ano o órgão já se reuniu uma vez, em Maio, na 
cidade de Maputo.

Não tendo sido convocada a sessão extraordinária 
para tratar da sucessão de Magibire, esta só se pode 
efectivar na segunda sessão ordinária, que, aparente-
mente, ainda não foi convocada.

 
Situação do partido ainda pode complicar-se

A “precipitação” de Ossufo Momade, que deixa o 
partido sem coordenador, é apenas mais um dos pro-
blemas que a Renamo enfrenta e que podem exercer 
grande influência nos próximos pleitos. Desde a morte 
do histórico líder Afonso Dhlakama, o partido exibe si-
nais de desunião, como o comprovou o surgimento da 
já defunta Junta Militar da Renamo, que era liderada por 
Mariano Nhongo.

O custo nas últimas eleições gerais foi grande, com a 
perdiz ter perdido 29 lugares na Assembleia da Repúbli-
ca, passando de 86 deputados para 60.

A isso associa-se o surgimento de movimentos polí-
ticos que exploram a imagem do partido e do seu líder 
histórico, nomeadamente a Renam Democrática e a 
Coligação Afonso Dhlakama, está última sob liderança 
de Yaqub Sibindy, presidente do Partido Independente 
de Moçambique (PIMO). Segundo várias análises, estes 
moimentos, cuja paternidade a Renamo atribui à Freli-
mo, poderão “capturar” parte do eleitorado da perdiz, 
dificultando ainda mais o seu objectivo de destronar o 
partido no poder.

Texto: Amad CandaD&F

Renamo já vai ao terceiro mês sem SG

André Magibire, ex-SG da Renamo

Ossufo Momade é acusado de falta de ambição
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APÓS DESPEDIMENTO DE 1789 TRABALHADORES

1789 É o número de trabalhadores 
que consideram ter sido burlados 
pela Açucareira de Mafambisse, lo-
calizada no distrito de Dondo, pro-

víncia de Sofala. O caso remonta desde 
2019, quando os colaboradores viram os 
seus contratos rescindidos pela direcção 
da empresa, que se preparava para decre-
tar falência. Segundo os queixosos, a açu-
careira não pagou tudo o que devia, facto 
agravado pela circunstância de o despedi-
mento colectivo ter sido feito supostamen-
te sem aviso prévio.

Em finais de 2019, mais de 1500 trabalhadores da 
Açucareira de Mafambisse recebiam chamadas da em-
presa para ouvirem aquilo que nenhum trabalhador de-
sejava: notificação de rescisão contratual.

Alguns receberam a triste notícia em pleno exercício 
do seu trabalho. O argumento da Tongaat Hulett, em-
presa sul-africana que controla a açucareira, era de que 
se preparava para decretar falência.

"Aquilo foi de repente. Eu estava a trabalhar e disse-
ram-me que devia deixar a máquina e ir ao escritório da 
zona, porque haveria um encontro. Quando cheguei, re-
cebi um documento e o patrão disse ‘já não fazes parte 
da empresa, então, deves ficar em casa”, narra, em tom 
amargurado, um dos trabalhadores despedidos.

 
Despedimentos sem aviso prévio

Falando em anonimato à nossa equipa de reporta-
gem, os trabalhadores descreveram o processo de des-
pedimento colectivo como tendo sido “estranho”, desde 
logo pelo facto de ter acontecido literalmente “do dia 
para noite”, ferindo a lei de trabalho, que obriga a que a 
notificação da rescisão contratual seja emitida com um 
mínimo de trinta 30 de antecedência.

Mas o desrespeito aos prazos não é o único proble-
ma. Nossas fontes revelam que a indemnização que 
lhes foi paga está longe de corresponder aos anos de 
trabalho. Para além disso, nunca chegaram a receber o 

valor correspondente ao bónus de produção, sendo que 
os salários dos últimos três meses que antecederam o 
despedimento também não foram pagos na totalidade.

 Na altura, o grupo sul-africano Tongaat Hulett, a de-
tentora de 85% na Açucareira de Mafambisse, comu-
nicou verbalmente aos trabalhadores da fábrica que a 
açucareira de Mafambisse iria abandonar a actividade 
na região, pois a produção havia baixado para níveis 
históricos. A eclosão da pandemia da Covid-19, em fi-
nais de 2019, terá sido usada como argumento para 
os despedimentos, narrativa que nunca convenceu os 
trabalhadores. 

“Eles agora estão a dizer que indemnizaram-nos por 
causa da Covid 19, mas não, a Covid-19 entrou numa al-
tura em que eles já nos tinham indemnizado. Nós fomos 
indemnizados em 2019 e a Covid entrou em 2020, as coi-
sas foram diferentes", frisam as nossas fontes.

Factualmente, a Covid-19 eclodiu em Dezembro de 
2019, na China, mas o primeiro caso em Moçambique só 
foi detectado em Março do ano seguinte. 

Sabe-se que a Tongaat enfrenta problemas finan-
ceiros no país de origem, tendo uma dívida bancária 
de cerca de 11 mil milhões de rands (767 milhões de 
dólares).

  A imprensa económica sul-africana reportou que as 
acções da Tongaat Hulett desvalorizaram de 173 rands, 
em 2015, para 53,17 rands, no início de 2019, e estavam 
cotadas a 13,50 rands antes de serem suspensas da Bol-
sa de Valores de Joanesburgo e também do mercado 
secundário da Bolsa de Valores de Londres, no Reino 
Unido. 

O grupo detém em Moçambique participações de 
85% na Açucareira de Mafambisse e de 88% na Açuca-
reira de Xinavane. A unidade de Mafambisse, original-
mente construída em 1965 e recuperada no final dos 
anos 80, com um custo de cerca de 50 milhões de dó-
lares, localiza-se próximo ao rio Pungué, no distrito do 
Dondo, província de Sofala.

 O grupo Tongaat Hulett começou a gerir a açuca-
reira em 1996, dois anos mais tarde adquiriu uma par-
ticipação de 75% ao Estado moçambicano e em 2008 
aumentou essa participação para 85%.

 
Uma mudança brusca

Estranhamente, apenas alguns meses depois de 
anunciar que iria encerrar a fábrica de Mafambisse e de 
se ter livrado de 1500 trabalhadores, a Tongaat estabe-
lecia a meta de aumentar os níveis de produção em 11 
mil toneladas, tendo em vista o reforço do aumento do 
produto no mercado nacional.

No ano 2019, a açucareira de Mafambisse produzia 
27 mil toneladas de açúcar, pelo que tinha ambição de 
chegar às 38 mil toneladas em 2020. Apesar da ameaça 
do impacto da pandemia da Covid-19, fonte da admi-
nistração interna da empresa fazia notar que as projec-
ções da açucareira eram materializáveis, tendo em con-
ta que o mercado principal é interno.

Contactada pela nossa equipa de reportagem, a di-
recção da fábrica de Mafambisse não quis responder às 
perguntas, apesar de, numa primeira fase, se ter mos-
trado disponível.

Texto: Faruk AlbertoD&F

Açucareira de Mafambisse

Açucareira de Mafambisse acusada 
de burla

A Tongaat também controla a fábrica de Xinavane
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Não há melhor forma de perder uma batalha 
senão por se sentir derrotado antes de gotejar o 
último suor. O impacto que muitas vezes as coisas 
da vida têm, o sucesso, o amor, o apogeu dos nos-
sos planos, surge da capacidade que cada um tem 
de acreditar na possibilidade de inovar. Então, se 
te consegues imaginar no impossível, no climax 
dos teus sonhos, saberás perceber quando chegar 
a hora de receberes o teu cântico de felicidade, 
como um soldado que vitorioso volta da guerra e, 
pela felicidade, olha para a esposa e diz “amo-te”.

É importante perceber que a magia das coi-
sas é vivida quando de dentro de nós libertamos 
aquele ser sedento de vitória e um pouco do bolo 
do sucesso. 

Muitos se sentem derrotados antes mesmo de 
irem à luta, à batalha. A derrota torna-se, nesse 
momento, tão real quanto a sua incapacidade de 
convencer as pessoas que podes ser diferente. E 
quando te sentires derrotado, facilmente chegará 
uma fase em que dirás: “Esta não é a minha fase 
de vencer” ou “se não venci, é porque não é a mi-
nha vez, então, vou ser paciente”. É importante 
perceber que as oportunidades de ser vencedor 
são definidas por cada um, porque ser paciente 
não significa aceitar ser derrotado. Se for para ser 
paciente, que seja definindo o teu próximo passo.

Pensas que a vida é complicada e faz-te ter 
vontade de sumir? Então, mude-a. Faça dela algo 
incrível e surpreenda as pessoas com o simples, 
mostre que há alegria no que pensam ser fútil. 
Mas lembra que nessa caminhada nunca seguirás 
sozinho. Sê importante no meio das pessoas com 
quem vives, não seja mais um amigo, seja aquele 
sem o qual teus amigos não poderiam viver: cria a 
tua marca no meio das amizades, a marca da dife-
rença, e perceba que não és um caso à parte.

Muitas vezes perdemos facilmente o foco por-
que as coisas (que nos fragilizam) acontecem ao 
mesmo tempo. Ora não temos dinheiro para pa-
gar o aluguer, passamos a noite sem jantar, até 
mesmo ficamos sem dinheiro para pagar o chapa 
(ónibus). Todas estas dificuldades, por vezes, apa-
recem para nos testar, fazer de nós puros gladia-
dores que não choram pelo leite que ainda está 
no copo. Essas fases duras surgem para fortificar 
o nosso elo mais fraco e deixar-nos maduros para 

seguir em frente.
Às vezes, quando nos encontramos deprimidos 

e sem chão, recorremos à igreja para orar, para 
pedirmos que do céu caiam luxúrias ou empregos, 
mas as coisas não acontecem facilmente, assim 
como não existem ocasionalidades, pois nós é que 
fazemos as coisas acontecerem. Aliás, muitos não 
percebem o sentido de rezar, pois o fazem quando 
se encontram deprimidos ou em desespero à pro-
cura de algo.

As preces, nalgumas vezes, não são feitas para 
coisas imediatas ou “materiais”, por isso, algumas 
vezes saímos da igreja como entramos, porque 
esperamos algo a mais. Na verdade, a oração nem 
sempre vai-te dar o que pediste, mas vai dar-te o 
que tu precisas para seguir em frente e alcançar, 
com força e vontade a tua felicidade.

Não há vida sem desafios, pois as preocupações 
do mundo são como as folhas secas que caem da 
árvore e varemo-las todos os dias. E, nessa tarefa 
de varrer, cada um faz à sua maneira. Então, se 
quer a tua casa limpa, terás que varrer com calma 
e atenção para não deixar nenhuma folha para 
trás.

A tua vez de vencer vai chegar, disso não duvi-
des, mas uma coisa é certa: esteja pronto para no-
vos pensamentos, fique à espera de todas as difi-
culdades, saiba superar o medo de ser derrotado, 
perceba que cada dia em que acordas é uma nova 
oportunidade para o teu sucesso. Você pode ven-
cer, porque você nasceu vencedor. Somos todos 
vencedores quando ganhamos a vida.

Quem disse que estás numa fila e que deves es-
perar os outros serem felizes? Você pode definir 
o melhor momento da tua felicidade. Então, saiba 
exaltar em voz alta para que todos te escutem e 
diz: se estou aqui, não vou cair sem lutar. Porque é 
isso que fazem os fortes, é isso que te vai tornar tu 
mesmo em um arquitecto da tua própria vitória.

Os teus sonhos podem ser difíceis de concreti-
zar, mas eles serão possíveis se você acreditar ne-
les. Queres ser piloto? Não há aviões no teu país? 
Então, comece pelo que existe. Seja carpinteiro, 
machambeiro ou electricista, mas nunca esqueça 
o teu maior objectivo na vida: ser piloto!

Às vezes, é bem difícil acreditar que se pode 
mudar as nossas vidas por causa de muitas que-

das e momentos de incertezas. Vais dormir co-
mendo pão sem nada, vais dormir comendo arroz 
cru, vais dormir sem ter algo para comer enquanto 
escutas o teu estômago roncando. Mas não pense 
nisso como o fim do teu caminho. Não reclame so-
mente porque não tiveste o teu prato predilecto. 
Não te curves ao desespero enquanto perguntas 
porquê Deus está a ser injusto contigo. Sejas tu 
mesmo justo contigo.

Sempre que acordares, cultive um novo desafio 
do dia. Pense no que queres investir, define no que 
queres e onde queres crescer. Não pensa que pes-
soas vão se juntar sempre às tuas ideias. Muitas 
vezes, vais começar sozinho, mas isso não te pode 
prender ao medo de crescer. Acorde e diz que não 
estou derrotado. Diga que podes vencer porque és 
um vencedor. Esteja pronto para receber o troféu 
da vitória. Inviste nas tuas ideias e esteja pronto 
para lutar por elas, pois não chegarás ao apogeu 
sem passares por desesperos. Faz as pessoas te se-
guirem por seres ideal, por acreditarem que sem 
ti não podem viver. Seja a ceta virada ao sucesso. 
Vive o teu sonho e sê mais do que um ambulante 
da vida que não sabe para onde vai.

Estás desempregado? Então, procura melhorar 
as tuas habilidades, melhora as amizades, define 
com quem queres crescer, porque nem todos com 
quem andas te ajudarão a alcançar tais sonhos. 
Então, define no meio desses com quem convives 
aquele com quem vais seguir. Define quem será a 
tua bengala quando estiveres para cair. Não estás 
presente nas redes sociais? Então, estás no ano-
nimato. Cria amizades dentro e fora do teu país, 
faça links que te possam fazer viajar e conhecer o 
mundo, raciocina e vê o que o mundo precisa. Veja 
o que falta para que as pessoas estejam completas 
e felizes e sinte o prazer de ser inovador.

Saiba reconhecer que és valioso e que as tuas 
ideias servem, senão as pessoas não te vão conhe-
cer por mais nada senão pela aparência da fome 
que demonstras. Ninguém nasce para fracassar, 
o fracasso é uma escolha de quem não almeja o 
sucesso.

Mostre ao mundo que vales mais e navega nas 
vitórias que tu conquistaste com o batalhar do teu 
dia-a-dia. Tu podes vencer, basta acreditar e inves-
tir mais nas tuas ideias.

Sinta o prazer de ser inovador

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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Ser coerente com o povo exige um 
conjunto de mudanças comporta-
mentais no meio político e de gestão 
social. Assim, poder-se-á perceber o 
rumo que a nação está a levar, atra-
vés de uma visão nobre do futuro 
com mudanças privilegiadas.

Falar disso em países não liberais, 
como Moçambique, ou no contexto 
africano, ainda é falar de uma mi-
ragem. Olhar para o bem-estar do 
povo configura a importância de 
melhorar os erros que reprovam o 
Estado de direito e bem-estar social. 
Todavia, respeitar o "bem-estar co-
mum", representa a necessidade de 
construção contínua da verdadeira 
cidadania, que se alarga ao senti-
mento de bem-estar das classes mais 
baixas, sobretudo para o exercício 
de uma cidadania inteligente em to-
das vertentes sociais.

 "Quando o mal impera, o povo 
chora"

Entre as novas problemáticas em 
Moçambique, está a falta de condi-
ções para a gestão e funcionamen-
to normal do aparelho do Estado, a 
preguiça laboral, o desleixo na coe-
rente gestão do bem público, o que 
contribui para que impere uma nova 
narrativa sociológica que resulta na 
fragilidade permanente das relações 
sociais e na perda do espírito patrió-
tico, com a falta de uma política real 
de resolução dos principais proble-
mas do país e da juventude.

Um preponderante exemplo são 
as reivindicações laborais no âmbito 
da implementação da TSU (TABELA 
SALARIAL ÚNICA), que traz com 
sigo estresse a certas classes labo-
rais, devido à incapacidade de ges-

tão das contas públicas e desordem 
na administração financeira nacio-
nal, que tem em vista o favoritismo 
de certas classes, ou até a uma rede 
criminosa organizada com o fim de 
continuar enriquecendo através da 
desordem estatal. 

As desigualdades sociais repre-
sentam um problema na estabilida-
de sócio-política e cultural no mun-
do e trazem in loco os problemas 
que originam o relativismo ético 
e moral, e um modelo de actuação 
dos governos não liberais e anti-
democráticos, que agem de modo 
a adulterar as práticas comporta-
mentais e culturais dos povos ori-
ginários, com o intuito de formatar 
as mentes, o que tem contribuído 
para o desrespeito das práticas de 
sublevação identitária, causando 
descontentamentos generalizados, 
migração ou êxodos rurais para as 
principais cidades, já saturadas. De 
2010 a Novembro de 2022, Moçam-
bique tem sido exemplo negativo no 
que tange aos índices de pobreza a 
nível global, democracia, bem-estar, 
conservação de práticas culturais, 
tratamento de doenças infecciosas, 
entre outros males, estando entre os 
piores do mundo.

Hora vejamos:
1. Terceiro país mais pobre do 

mundo, segundo o Banco Mundial, 
com base na renda nacional bruta.

2. Ao nível da democracia, na po-
sição 167. E na região subsaariana, 
Moçambique ocupa o lugar 23º, se-
gundo The Economist Intelligence 
Unit.

3. O Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) coloca Moçambi-
que no 165° posto, estando assim 

como o 33 país mais pobre do mun-
do (UNU).

4. Segundo país no mundo com 
maior índice de prevalência de HIV/
SIDA, de acordo com a             UNUSIDA

 A garantia de efectivação dos di-
reitos e liberdades fundamentais do 
povo, visando a realização plena do 
plano de salvaguarda dos âmbitos e 
valores sociais, culturais e o apro-
fundamento da democracia partici-
pativa deveriam constituir a nature-
za de governação de uma nação rica, 
na dimensão das práticas ideológi-
cas sobre o sistema de governação 
que se pretende materializar.

É preciso reconhecer que existe 
falta de cidadania no sistema de go-
vernação implantado em Moçambi-
que, o que constitui um perigo moral  
e liberal (este relativismo contribui 
para a venda desenfreada dos recur-
sos aos chineses e a outros cidadãos 
de origem asiática e europeia, sem, 
no entanto, respeitar-se os direitos 
fundamentais da população que re-
side nas áreas visadas) para o perigo 
de manipulação e de imposição de 
vontades que descredibilizam o Es-
tado. Tudo vem da lógica da morali-
dade intelectual e moralidade socio-
cultural, enquanto moçambicanos.

Todavia, alguns valores sociocul-
turais, derivados da contempora-
neidade, não respeitam o critério 
moral da cidadania. Compreende-
-se que não se trata, assim, de um 
ideal distante do que nos foi habi-
tuado depois da independência de 
Moçambique, onde o valor do acto 
de educar, formar e cultivar os actos 
morais para o bem-estar e o renovar 
do sentimento patriótico foram se 
degradando. Continua

Moçambique: a influência dos contextos de 
cidadania e o sentimento de falsa governação

 Nobre Rassul



9SEGUNDA-FEIRA 21 de Novembro de 2022 DOSSIERS & FACTOS OPINIÃO

Anúncio publicitário

O erro do Governo da Província de Maputo era 
evitável

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

Não restam dúvidas de que foi, sim, um 
erro grave. Não se sabe com que motiva-
ção, mas os alunos do ensino secundário, 
na província de Maputo, foram completa-
mente burlados pela Direcção Provincial 
da Educação. O facto prende-se com aque-
la decisão inexplicável de fazer subir o va-
lor da taxa de exame, de 50 para 300 MT. 
O que se verificou, naquela direcção, não 
pode deixar de ser um verdadeiro aten-
tado ao direito do aluno, se se considerar 
que cabe ao Estado criar condições ade-
quadas e proporcionais para que todo o 
cidadão tenha direito à educação. As insti-
tuições de ensino, dentro dos processos re-
gulamentares, têm de preparar um plano 
de actividades que normalmente é acom-
panhado de um orçamento alocado para a 
devida execução. Não faz nenhum sentido 
aquela justificação apresentada pelo cora-
joso porta-voz do sector ao nível da pro-
víncia de Maputo. Aquele senhor mostrou 
ser um verdadeiro arquitecto de argumen-
tos falsos, mentiu para a Constituição da 
República, desrespeitou a ministra e ou-
tros seus superiores, assim como tentou 
ingloriamente ser um “one man show”.

Usar justificações infundadas para po-
der tirar o pouco do cidadão caiu como 
uma grande mancha para o sector de Edu-
cação e a dúvida que se coloca é: onde esti-
veram as lideranças da província aquando 
daquela decisão. Será que o Sr.  Parruque e 
a Sra. Diogo foram informados e participa-
ram na tomada daquela decisão, na quali-
dade de altos representantes da província? 
O governador, assim como a secretária de 
Estado, estão em permanente contacto de 
trabalho com os directores provinciais, o 
que sugere que, havendo uma decisão do 

género, ao menos o director provincial da 
educação deve ter informado aos estima-
dos ilustres. O mais grave neste cenário 
foi o silêncio destas figuras perante ta-
manha vergonha. Os chefes ficaram cala-
dos, dando sinal de que este erro não lhes 
preocupava, e ainda bem que o Ministé-
rio, através do vice-ministro da Educação, 
rapidamente sacudiu o capote, alertando 
para uma irregularidade em relação àque-
la decisão. O Ministério da Educação, infe-
lizmente, ganhou nos últimos tempos um 
espaço reconhecido no seio do povo. Este 
ganho não se deve a bons motivos. O sec-
tor está na boca do povo devido à varieda-
de de incongruências dentro da casa. Não 
passa muito tempo desde que a questão 
do famoso livro da sexta-classe tornou-se 
tema de conversa em quase todas as esqui-
nas do país. E quando os erros, no livro, 
eram já assunto ultrapassado, no presente 
período dos exames, mais um erro é come-
tido. Os exames da sétima-classe contêm 
matéria da sexta-classe, para alunos que 
“pensavam” estar na sétima-classe.

Hoje, o assunto é o valor destas taxas 
ilegais em relação aos exames da décima 
e décima segunda classes que levou a que, 
destemidamente, o representante viesse 
ao terreiro tentar explicar o inexplicável. 
Se os pais enfrentam dificuldade para as-
segurar a educação dos filhos, onde é que 
estes irão cavar valores para suportar o de-
sejo do caríssimo representante da Direc-
ção Provincial? Ademais, será que foram 
vocês cautelosos nessa vossa matemática 
financeira?

Afirmam terem já mobilizado cerca de 
20 milhões para as despesas dos exames, 
tendo o saldo negativo de quase o mesmo 

valor. Onde foram cavar os 20 milhões de 
que actualmente vocês dispõem, quantos 
alunos a província tem nestas classes e 
com que base a subida de cerca de 250 MT 
foi fixada?

O sensato seria explicar ao povo que 
a província, por exemplo, tem número x 
de escolas e, para as classes referenciadas, 
conta com y alunos. Ainda na informa-
ção convincente para o encarregado, teria 
sido bom também indicar o número de 
professores que estarão envolvidos, o va-
lor adicional de transporte para cada um 
deles e, por quê não, explicar-nos também 
o tipo de refeição a ser confeccionada a 
favor destes durante os exames. Foi um 
erro um director provincial permitir este 
tipo de macaquice e rogamos para que 
o tal processo de averiguação em curso 
possa trazer mais elementos para melhor 
informar e sossegar o encarregado. Esta 
vossa decisão é inválida, ou seja, ilegal, 
pelo que, sem contemplações, devem ra-
pidamente corrigir o erro, o que obriga 
também a aparição pública do sector da 
Educação, ao nível da província, para pe-
dir desculpas aos encarregados de educa-
ção destes alunos que mal se aguentam, 
devido ao crescente custo de vida.  Criem 
espaço para que os exames ocorram com 
maior tranquilidade possível e encontrem 
outras formas de preparar as festas de Na-
tal e do fim do ano.

 Caro leitor, as festas estão à porta e, 
por favor, use com racionalidade os seus 
recursos financeiros para que, em Janeiro, 
não assobie no deserto.

Para todos os gestores comprometi-
dos com a causa do bem servir, um forte 
abraço.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Defunto mata filhos do ex-amigo como forma de 
exigir livro de cheques roubado

Serôdio Touo - serodiotouo@gmail.com

Na presente edição, vou falar de al-
gumas histórias acontecidas há sensi-
velmente três décadas, aqui em Mapu-
to, concretamente no bairro da Polana 
Caniço, na zona limite com o bairro 
Ferroviário.

Um jovem na casa dos 28 anos de ida-
de, na altura professor de profissão e jo-
gador de futebol no Clube dos Despor-
tos da Maxaquene, perdeu a vida vítima 
de doença, na sua residência. O jovem 
adoeceu bastante, mas, mesmo sofren-
do intensamente, conversava bastante 
com a sua única irmã, por sinal, a mais 
nova. 

O agora defunto, cuja identidade não 
iremos revelar, pressentiu a sua mor-
te. De alguma forma, apercebeu-se, na 
manhã do dia em que morreu, que es-
tava a viver as últimas horas. Como tal, 
manifestou o desejo de deixar um che-
que assinado com a mãe, mas esta não 
levou muito a sério o assunto. Por vol-
ta das 10:15h, o jovem sucumbiu, como 
previra. 

Conta alguém ligado à família directa 
do malogrado que, nessa manhã, o de-
funto chamou a mãe e a irmã de que tan-
to gostava e pediu que lhe entregassem o 
livro de cheques, pois pretendia assiná-
-los, uma vez que sabia que a família fi-
caria a sofrer e precisaria do dinheiro.

 A irmã, com apenas nove anos de ida-
de, não percebeu o impacto das palavras 
do seu irmão mais velho. Em contrapar-
tida, a mãe simplesmente se desleixou, 
tal como já referimos, julgando que o 
que o filho acabara de dizer não era tão 
importante. Por alguns instantes, pôs-se 
a procurar o livro de cheques, mas rapi-
damente desistiu e continuou com seus 
afazeres no pátio da casa.

  Quando passava pouco das 10 horas, 
eis que o doente volta a chamar a irmã e 
insiste que esta devia procurar o livro de 
cheques, indicando-a justamente o local 
onde devia estar, mas ela não localizava. 
No entanto, às 10 horas e 15 minutos, 

ele manda a irmã para consultar horas 
no relógio pendurado em uma das pa-
redes da sala. O pouco tempo que ela 
levou para sair do quarto para a sala, e 
regressar, foi suficiente para a morte do 
irmão.

 Ou seja, quando a irmã regressa da 
sala, ele já estava sem vida. Foi neste 
momento de pânico que a vizinhança 
foi chamada e um dos que acorreu ao 
local era amigo inseparável do 'recém-
-finado", e coube a ele, na qualidade de 
homem próximo, ajeitar o corpo e arru-
mar minimamente o quarto, enquanto 
se aguardava pela sua remoção.

 Acredita-se que terá sido nestes ins-
tantes que o aludido vizinho e amigo do 
falecido encontrou o livro de cheques 
tão procurado e o extraviou. Ora, no re-
ferido livro de cheques, também havia 
algum dinheiro que ninguém sabe quan-
tificar. A verdade é que as cerimónias 
decorreram e ninguém sabia que, en-
quanto se chorava, havia quem estivesse 
a aproveitar-se dos bens do falecido.

Afinal de contas, esta missão, a de 
controlar as coisas pertencentes ao de-
funto, cabia ao próprio dono das coisas 
(o falecido), que, por sinal, mesmo mor-
to, conseguia ver tudo.

 Meses depois, o defunto começou 
a andar atrás das coisas que lhe eram 
devidas. Começou pela casa do seu ex-
-amigo, neste caso, o vizinho que rou-
bou o livro de cheques e dinheiro. O 
defunto, à maneira negra-africana, fez 
adoecer gravemente uma das crianças 
da casa, filha do seu ex-amigo. A mulher 
do referido amigo, por notar a gravida-
de da doença da filha, e porque o hos-
pital não conseguia fazer o diagnóstico, 
pautou por procurar soluções na medi-
cina tradicional.

 Lá, os curandeiros disseram que a 
solução do problema passava pela de-
volução do que o pai da criança tinha 
tirado da casa de alguém já falecido. 
Mesmo com esta chamada de atenção, o 

marido não aceitou e a criança morreu.
 Seis meses depois, a história se repe-

tiu e uma outra criança, na mesma casa, 
adoeceu da mesma maneira. A orienta-
ção de outros curandeiros foi idêntica: 
"dizer teu marido devolver o que rou-
bou na casa de alguém que já faleceu". 
Uma vez mais, o marido recusou-se, e 
até dizia que nunca roubou nada. A se-
gunda criança também morreu!

 Um mês depois da morte da segun-
da criança, a terceira e a última criança 
que sobrava do casal também começa 
a dar os mesmos sinais que tiraram a 
vida dos seus dois pobres irmãozinhos 
e a história se repetia. 

Foi aí que o homem assumiu o peri-
go e caiu na real. Procurou junto dos 
curandeiros saber quais é que seriam 
os procedimentos para devolver as coi-
sas roubadas e a resposta foi: é só levar 
contigo aquilo que sabes ter roubado e 
vá entregar pessoalmente à família e o 
problema estará resolvido.

 No mesmo dia que fez a devolu-
ção do livro de cheques e do valor em 
numerário, que roubou, seguido de 
pedido de desculpas à família do ma-
logrado, a criança que estava à beira 
da morte recuperou e até começou a 
brincar.

 Consta igualmente que a campanha 
de cobrança de tudo quanto era devido 
ao finado continuou e várias pessoas 
dirigiram-se à casa da mãe para pro-
ceder com a entrega do que deviam ao 
malogrado. Sabemos ainda que mes-
mo o clube para o qual jogava, através 
de um famoso ex-guarda-redes, meses 
depois, teve que se deslocar à casa da 
mãe do malogrado para entregar o que 
lhe devia. 

 Esta é mais uma história de vida que 
mostra do que o ser humano é capaz, 
mesmo quando já não está no mundo 
dos vivos. Como diria o meu amigo 
Ortega Teixeira, são coisas da nossa 
terra. Para semana há mais.

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA
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Dossiers & FactosD&F

O MOMENTO FOI UMA “SURPRESA”

Em visita de três dias a Portugal, o 
Presidente da República, Filipe Nyu-
si, tinha marcado, para sábado, 19 
de Novembro, um encontro com o 

seu homólogo português, Marcelo Rebelo 
de Sousa. No entanto, foi “surpreendido” 
pela presença de Luiz Inácio Lula da Silva, 
que vai reassumir a presidência do Brasil a 
partir de Janeiro de 2023.

Quer Nyusi, quer Lula da Silva, assinalaram a “sur-
presa” nas suas páginas oficiais. No Facebook, o Che-
fe de Estado moçambicano descreveu o encontro 
com Lula e Rebelo de Sousa como “um dos momen-
tos marcantes” da visita a Portugal. Disse igualmente 
que aproveitou a ocasião para felicitar Lula pela vitó-
ria na segunda volta das eleições gerais brasileiras.

“Comprometemo-nos a unir os esforços e traba-
lhar juntos para o desenvolvimento dos nossos po-
vos e países. Acordámos, igualmente, intensificar as 
relações de amizade e cooperação em vários domí-

nios”, disse Filipe Nyusi, que encerrou a sua mensa-
gem como uma saudação à amizade entre Moçam-
bique, Brasil e Portugal.

O futuro Presidente do Brasil tinha sido o primei-
ro a dar conta da “grata surpresa” de encontrar Nyu-
si em terras lusas. “Em Lisboa, no encontro com o 
Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, 
tive a grata surpresa de encontrar também o Presi-
dente de Moçambique, Filipe Nyusi. Aproveitámos 
para fazer uma reunião sobre a relação entre os 
nossos três países”, pontuou Lula da Silva, na rede 
social Twitter.

 
Segurança no topo da agenda

Em Lisboa, um dos temas mais importantes na 
agenda foi a segurança, particularmente o treino 
de forças especiais para o combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado, cuja missão da União Europeia 
(UE) tem sido liderada por Portugal.

Filipe Nyusi, que igualmente manteve conversa-
ções com o primeiro-ministro português, António 
Costa, dirigiu uma mesa-redonda sobre agronegó-
cio e turismo, um acto que também visava explorar 

novas possibilidades de cooperação.
 \Nyusi chegou à capital portuguesa depois de ter 

efectuado uma visita a Finlândia, tendo convidado 
aquele país a investir em Moçambique.

Em conferência de imprensa conjunta, o Presiden-
te declarou que durante as conversações havidas no 
primeiro dia da visita oficial, quer ele, quer o seu ho-
mólogo Sauli Niinisto enalteceram as excelentes rela-
ções de cooperação existentes nos planos bilateral e 
multilateral.

 Um dos sinais da robustez dos laços que unem os 
dois países é o facto de o Governo de Helsínquia – 
capital da Finlândia – ter apoiado, no presente ano, 
Moçambique com 15 milhões de euros, dos quais 
7 milhões foram destinados ao sector da Educação. 
Sabe-se, igualmente, que aquele país tem apoiado 
Moçambique também no combate ao terrorismo e na 
promoção da boa governação.

A visita de Filipe Nyusi surge na sequência do con-
vite do chefe de Estado finlandês, Sauli Niinistö, sen-
do que Nyusi também aproveitou o ensejo para con-
vidar seu homólogo a visitar Moçambique.

Também na quarta-feira, as delegações dos dois 
países fizeram conversações oficiais frutíferas, segun-
do revelou o Presidente Filipe Nyusi. “As conversações 

entre as duas delegações 
alcançaram os objectivos 
previamente traçados 
e proporcionaram uma 
oportunidade ímpar para 
avaliarmos o estágio das 
nossas relações de coo-
peração”, pontuou o Pre-
sidente na sua página do 
Facebook.

Filipe Nyusi sublinhou 
que a visita permitiu tra-
çar perspectivas sobre 
acções futuras visando 
elevar o patamar das re-
lações bilaterais entre os 
dois países, tornando-as 
mais dinâmicas e à altura 
daquilo que considera ser 
“excelente relacionamen-
to político-diplomático”.

 Nyusi, que, entre ou-
tras figuras, fez-se acom-
panhar pela ministra dos 
Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Verónica 
Macamo, visitou o Par-
lamento e outros em-
preendimentos de inte-
resse sócio-económico 
e científico (incluindo 
estabelecimentos de 
ensino técnico) e parti-
cipou do Seminário de 
Negócios Moçambique-
-Finlândia, que visa ex-
plorar oportunidades de 
negócios, dinamização 
do comércio e atracção 
de investimentos.Os três Presidentes querem reforçar laços entre os respectivos países

Nyusi encontra Lula da Silva em 
Portugal
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REDUÇÃO DO USO DA LENHA

Tem estado em queda, especialmen-
te na cidade e província de Mapu-
to, o número de pessoas que se 
dedica à comercialização da lenha. 

O facto é explicado pela circunstância de 
haver cada vez mais famílias com acesso à 
corrente eléctrica e ao gás natural. Para os 
profissionais ligados ao meio ambiente, a 
redução do uso da lenha é uma excelente 
notícia, na medida em que concorre para a 
preservação da biodiversidade.

O negócio da lenha foi e continua a ser fonte de 
renda de muitas famílias moçambicanas, sobretudo 
nas zonas rurais. Porém, é um facto que o seu mercado 
tem estado a encolher. A expansão da rede eléctrica, 
associada ao uso do gás de cozinha, leva a que a lenha 
seja usada em situações bem específicas, como são os 
casos de eventos de massas.

Com o nível de procura em contínua queda, os lu-
cros caem drasticamente, afectando drasticamente os 
rendimentos das poucas famílias que ainda se dedi-
cam a esta actividade.

Hermelinda Vicente é uma das pessoas que, não 
obstante as dificuldades, mantém-se firme. Ela come-
çou a vender lenha no início da década 2000 e faz no-
tar que, de lá para cá, as coisas mudaram. “Compravam 
muito bem, mas já não se compra como antes”, afirmou 
a mulher que compra o produto no mercado de Missão 

Roque, arredores da cidade de Maputo.
A fonte conta que prefere continuar a praticar este 

negócio porque, não obstante as mudanças que têm 
estado a sofrer no mercado, ainda lhe é útil, na medida 

em que constitui a base de sus-
tento da sua família.

“Tudo bem que não é muito 
lucrativo como era antes, mas dá 
para ajudar a minha família em 
algumas necessidades básicas”, 
explicou, deixando claro que, 
“para além de vender lenha, 
vendo também carvão”.

 Helena Jaime também segue 
de pedra e cal o negócio, e luta 
para que os seus rendimentos 
não caiam. Uma das suas estra-
tégias é buscar lenha fora de 
Maputo. “Eu aproveito e peço a 
um motorista conhecido, que 
faz viagens à Inhambane, para 
comprar a lenha por mim em 
um ponto de lá”, conta.

 
 A concorrência também 

aumentou

Está solidificada a ideia de 
que as dificuldades neste negó-
cio derivam do facto de as pes-
soas estarem a adoptar outro 
tipo de recursos, com destaque 
para o gás e a energia eléctrica, 
sendo que só as famílias sem 
condições continuam a usar re-
gularmente a lenha. 

Mas, afinal, as razões não fi-
cam por aí. Segundo as nossas 
fontes, a própria concorrência 
foi aumentando ao longo dos 
últimos anos, ao mesmo tempo 
em que os potenciais compra-
dores reduziam.

 “Quando começámos, só nós 

Texto: Dossiers & FactosD&F

A queima da lenha prejudica o clima

Negócio de lenha é cada vez menos rentável

Um favor que o clima agradece
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 “A redução do uso da lenha 
traz melhorias no meio ambien-
te, garantindo maior qualidade 
do ar, garantindo condições da 
regeneração dos ecossistemas, 
garantindo também o equilíbrio 
ambiental”, explica Manuel Ma-
toa, acrescentando ainda que, 
“se houvesse reduções do nível 
de exploração das florestas ao 
redor do mundo, não estaríamos 
a enfrentar problemas que ad-
vêm da exploração da madeira”.

No mesmo diapasão, a ges-
tora ambiental do Conselho Au-
tárquico da Matola assevera que 
o menor uso da lenha assegura, 
logo a priori, a redução da polui-
ção do ar e, consequentemente, 
o nível de incidência de doenças 
respiratórias.

 
O papel do Estado

Para Ivan Mahusse, docente 
de Direito Ambiental na Univer-
sidade São Tomás, muitas das 
actividades desenvolvidas pelo 
ser humano tem um forte po-
tencial de causar danos ao meio 
ambiente, daí a importância de 
o próprio Estado garantir que o 
uso dos recursos naturais seja 
feito de forma responsável. Ou 
seja, tendo em conta o princípio 
do desenvolvimento sustentá-
vel, “que assenta na ideia de que 
é importante explorar os recur-
sos ambientais ou naturais tendo 
em conta as gerações vindouras”.

 Para isso, diz ser importante a adopção de algu-
mas medidas que previnam ou evitem a aceleração 
ou a degradação do meio ambiente, “sendo uma de-
las o desincentivo do uso de recursos florestais, ou 
seja, das árvores para cozinhar ou para fazer fogo 
para vários fins, e isso faz com que se aposte, por 
exemplo, no uso do gás doméstico, no uso da ener-
gia solar e no uso da energia eléctrica”, explicou Ivan 
Mahusse.

Desmatamento é um dos temas de destaque na COP27

Para Ivan Mahusse, docente 
de Direito Ambiental na Uni-

versidade São Tomás, muitas das 
actividades desenvolvidas pelo 
ser humano tem um forte potencial 
de causar danos ao meio ambien-
te, daí a importância de o próprio 
Estado garantir que o uso dos re-
cursos naturais seja feito de forma 
responsável

é que vendíamos lenha aqui na zona, e compravam 
bem, mas, como agora já são muitas pessoas que fazem 
esse negócio…”, explica Holinda, filha de Helena Jaime.

 
Um recurso bastante nocivo

 
Dossiers & Factos abordou alguns especialistas do 

meio ambiente, que fizeram saber que a redução do uso 
deste produto é uma boa notícia para o mundo, numa 
altura em que a agenda climática está na mó de cima. É 
que o uso excessivo da lenha coloca em xeque a sobre-
vivência de várias espécies.

“A partir do uso excessivo da lenha, podemos ver 
maior pressão nas florestas, isso porque, quanto mais le-
nha usarmos, mais árvores terão que ser derrubadas ou 
cortadas. Nas florestas de onde provêm as árvores, ha-
bitam alguns répteis, algumas aves, alguns mamíferos e 
alguns insectos, e todos esses dependem das árvores, 
alguns vivem na árvore mesmo. Logo, cortando árvores, 
várias espécies já não terão onde habitar e se reprodu-
zir, e isso pode causar um caso de extinção de algumas 
espécies”, explicou Manuel Matoa, ambientalista.

 Tendo isso em mente, a fonte defende que o ser hu-
mano deve ter mais responsabilidade na sua acção, e 
chama atenção para o facto de “a exploração excessiva 
da lenha, para além de exercer pressão nos recursos flo-
restais, afectar a qualidade dos solos, porque as árvores 
são muito importantes na manutenção dos nutrientes 
do solo”. 

Por sua vez, Ilda Mianombe, gestora ambiental do 
Conselho Municipal da Cidade da Matola, explica que 
“o uso excessivo de lenha leva ao abate de árvores, cau-
sando o desmatamento de áreas”. Como consequência, 
continua, haverá redução do nível de oxigénio produ-
zido e aumento do nível de CO2, contribuindo directa-
mente no desgaste da camada de ozono, o que resulta 
no aumento do aquecimento global.

A queima da lenha pode igualmente causar diversos 
problemas de saúde, devido ao fumo que é libertado. 

Entre as doenças que podem resultar desta prática, es-
tão as respiratórias, salienta a fonte.

 
 Meio ambiente agradece

 
Os profissionais do meio ambiente não só men-

cionam as consequências do uso excessivo da lenha, 
como também apontam as vantagens que podem ad-
vir da limitação do seu uso. 
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 Importa salientar que o INSS tem levado à cabo 
campanhas de sensibilização deste grupo de traba-
lhadores para aderirem ao Sistema de Segurança 
Social, visando garantir o seu futuro social e dos seus 
familiares, dependentes, em diferentes sectores de 
actividade, incluindo os trabalhadores assalariados, 
ou seja, que prestam as suas actividades a outrem. 

Sobre o Plano Estratégico, para além de subli-
nharem a actuação conjunta na defesa dos interes-
ses dos trabalhadores, estes sugeriram que o INSS 
amplie o seu leque de facilidades que tem vindo a 
criar, dentro do seu esforço institucional de ver os 
seus serviços mais próximos aos utentes, incluindo 
as plataformas de pagamento das contribuições, 
nomeadamente os serviços de telefonia móvel e 
bancários. 

O seminário regional norte de validação do Plano 
Estratégico do INSS reuniu, em Nampula, cerca de 
50 participantes, entre eles os contribuintes, benefi-
ciários, parceiros sociais e pensionistas, para além de 
outras instituições privadas e do Estado, casos dos 
Registos e Notariados e dos Tribunais Judiciais.

Falando durante os debates havidos recentemen-
te, no âmbito do seminário regional norte de vali-
dação do Plano Estratégico do INSS para o período 
2023-2027, que teve lugar na cidade de Nampula, os 
representantes da Organização dos Trabalhadores 

de Moçambique - Central Sindical (OTM - CS) e da 
Confederação dos Sindicatos Independentes e Li-
vres de Moçambique (CONSILMO), foram unânimes 
em afirmar que é chegado o tempo de o movimen-
to sindical ter um papel mais activo na recuperação 
de tais valores, sob o risco de lesar grande número 
de beneficiários e famílias dependentes pela falta 
de canalização dos valores ao sistema.

 Para além da cobrança da dívida, os sindica-
listas do norte do país querem que o INSS inclua, 
activamente, nas suas campanhas de sensibiliza-
ção, os trabalhadores por conta própria (TCP), para 
a sua inscrição no Sistema, de forma a garantirem 
o seu futuro social ou uma vida condigna no pre-
sente, em caso de falta de capacidade para o tra-
balho, incluindo os outros benefícios que o sistema 
oferece. Para o efeito, sugeriram que as campanhas 
contem, igualmente, com os líderes comunitários, 
os próprios TCP, pensionistas e os parceiros sociais 
nas actividades de divulgação, de forma que se ga-
ranta um maior número de contribuintes activos no 
Sistema.

Texto: CortesiaD&F

Sindicatos querem participar na cobrança 
da dívida à Segurança Social

Sindicatos prontos para trabalhar com INSS

EM NAMPULA

O movimento sindical na região 
norte do país manifestou o seu 
interesse, junto do Instituto Na-
cional de Segurança Social (INSS), 

em participar, de forma activa, na recupe-
ração do dinheiro que é descontado aos 
trabalhadores nas empresas e depois não 
é canalizado ao Sistema de Segurança So-
cial Obrigatória, conforme recomenda a le-
gislação respectiva, mais concretamente o 
Regulamento da Segurança Social Obriga-
tória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 
9 de Outubro.
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JUIZ É CONSELHEIRO DO CONSELHO CONSTITUCIONAL

Albano Macie no momento da posso

Albano Macie no momento da posso

Albano Macie integra TA da SADC
O juiz conselheiro do Conselho 

Constitucional, Albano Macie, 
tomou posse na última sexta-
-feira (18 de Novembro), como 

Juiz do Tribunal Administrativo da Co-
munidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC). O acto teve lugar na cida-
de de Gaberone, capital do Botswana.

A tomada de posse acontece depois de o 
nome de Albano Macie ter sido confirmado pelo 
Conselho de Ministros da SADC, que esteve 
reunido recentemente em Kinshasa, na República 
Democrática do Congo.

O Tribunal Administrativo da SADC foi criado 
ao abrigo de uma resolução da reunião da Cimeira 
da SADC realizada em Gaberone, a 18 de Agosto 
de 2015, nos termos do Tratado que institui a 
SADC. 

 O órgão tem competência para julgar e decidir 
litígios laborais entre o Secretariado da SADC ou 
qualquer uma das suas instituições, o que inclui 
litígios relativos ao contrato de trabalho de um 
funcionário ou às condições de nomeação do 
funcionário em causa. O Tribunal é dirigido por um 
Juiz-Presidente eleito e por um Vice-Presidente, 
que são coadjuvados por um Secretariado.

O Tribunal é uma instituição independente 
da SADC. Dispõe de um conjunto de sete juízes 
dos Estados-Membros da SADC nomeados pelo 

Conselho de Ministros sob recomendação do 
Comité de Ministros da Justiça/Procuradores-

Gerais. O Tribunal tem dois níveis de administração 
da justiça: A Primeira Instância e o Painel de 

Recursos. Um Painel de 
Primeira Instância pode ser 
constituído por um (1) ou 
três (3) Juízes, enquanto um 
Painel de Recursos só pode ser 
constituído por três (3) Juízes.

Albano Macie é Juiz 
Conselheiro do Conselho 
Constitucional desde 30 de 
Agosto de 2019 e Docente 
da Faculdade de Direito 
da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM). Nasceu no 
dia 08 de Março de 1977, em 
Maciene, Chongoene, província 
de Gaza.

Obteve o grau académico de 
Doutor em Direito e Segurança 
na Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, 
Portugal, no dia 3 de Dezembro 
de 2020. É Mestre em Ciências 
Jurídicas pela Universidade 
Eduardo Mondlane em 
cooperação com a Universidade 
de Lisboa.  

Concluiu a Licenciatura 
em Direito na Universidade 
Eduardo Mondlane e 
também Técnico Médio 
em Administração Pública 
formado no extinto Instituto 
Médio de Administração 
Pública, e Técnico Básico em 
mecanização agrícola.



SEGUNDA-FEIRA21 de Novembro de 202216 DOSSIERS & FACTOSECONOMIA

SEGURANÇA ALIMENTAR EM 2022

O nível de insegurança alimen-
tar em Moçambique decresceu 
durante o presente ano. Dados 
oficiais indicam que o número 

de moçambicanos que passam fome caiu 
de 9.8 milhões para 7.2 milhões, sendo os 
louros atribuídos ao sector agro-pecuário. 
A novidade foi apresentada pelo Presiden-
te da República, durante o lançamento da 
Campanha Agrária 2022/23, esta semana, 
na província de Cabo Delgado.

Filipe Nyusi escolheu Cabo Delgado, a província 
mais fustigada pelo terrorismo, para proceder ao 
lançamento oficial da Campanha Agrária 2022/23, 
sob o lema “Agricultura Sustentável 2022/2023, 
Transformando Vidas”, bem como do Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento do Sector Agrário 2030.

Foi a partir desta província nortenha da cidade 
de Pemba, que o Chefe de Estado deu aos moçam-
bicanos uma boa nova que renova a esperança de 
dias melhores. Cerca de três milhões de cidadãos 
abandonaram o mapa da fome, visto que o núme-
ro caiu de 9.8 milhões para 7.2 milhões.

Segundo o Chefe de Estado, reduziu igualmen-
te o índice de incidência da desnutrição cróni-
ca no território nacional, passando de 43% para 
38%, graças à aposta na implantação de políticas 
integradas de desenvolvimento rural, de produ-
ção e acesso aos alimentos, água, saneamento e 
educação.

No cômputo geral, Nyusi atribuiu estes números 
ao bom desempenho do sector agrícola durante a 
campanha 2021/22.

Área de produção vai aumentar

Para a Campanha Agrária 2022/23, projecta-
-se um aumento da área de produção de 5.85 mi-

lhões de hectares para 6.2 milhões de hectares, 
prevendo-se um crescimento positivo da produ-
ção na maioria dos grupos de culturas. A produção 
de cereais deverá crescer em 6%, passando de 2.8 
milhões de toneladas para cerca de 3 milhões de 
toneladas. Já as leguminosas poderão crescer em 
10%.

O crescimento do sector passa pela criação de 
condições, uma agenda com a qual o executivo 

está comprometido. Prova disso foi a entrega de 
kits e insumos agrícolas a 200 produtores, no dis-
trito de Mocimboa da Praia, em representação de 
famílias vítimas do terrorismo no extremo norte 
do país.

 
Queremos um sector agrário próspero

Como não podia deixar de ser, o Presidente da 
República fez-se acompanhar pelo Ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), 
Celso Ismael Correia, para além de quadros da Pre-
sidência da República e de outras instituições do 
Estado.

Usando da palavra, Celso Correia começou por 
dizer que é do interesse do Governo desenvolver 
um sector agrário próspero, produtivo e sustentá-
vel, contribuindo assim para a aceleração do cres-
cimento da economia moçambicana.

“Queremos promover essa transformação acele-
rada com a inclusão das comunidades. Existe uma 
teoria de mudança que foi introduzida nessa estra-
tégia que respeita o princípio de que o Governo 
tem de garantir o investimento público. E é impe-
rioso que o sector privado surja, e não podemos 
deixar de mencionar a agricultura familiar neste 
desempenho”, disse. 

Campanha agrária 2022/23 noutras províncias

Texto: Quelto JaneiroD&F

Filipe Nyusi – Presidente da República

Agricultura livra 3 milhões de
moçambicanos da fome

A produção de cereais deve-
rá crescer em 6%, passando 

de 2.8 milhões de toneladas para 
cerca de 3 milhões de toneladas. 
Já as leguminosas poderão cres-
cer em 10%.
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Produção agrícola cresce a ritmo desejável 

Na cidade de Maputo, o lançamento da cam-
panha foi efectuado pelo Secretário de Estado, 
Vicente Joaquim, que destacou, na ocasião, que 
a campanha ora lançada assemelha-se às duas 
últimas, marcadas por fenómenos adversos, com 
destaque para “La ninã”, o que indica, segundo 
previsões, um regime de chuva que vai satisfazer 
às necessidades hídricas das culturas em campo e 
um aumento de 5% nas produções da cidade de 
Maputo.

“Além disso, o crescimento é propiciado pelo 
investimento do Governo na contratação de ex-
tensionistas, no número de 41 para a cidade de 
Maputo, assim como investimentos em insumos 
agrícolas e meios de produção”, disse Vicente 
Joaquim.

Durante o lançamento da campanha, o secretá-
rio de Estado procedeu à entrega de dois tracto-
res agrícolas a membros das associações de agri-
cultores do distrito Kamubukwana e reiterou que 
os meios devem servir a todas as associações.

O evento foi também marcado por uma feira, 
na qual foram expostos diversos produtos agríco-
las provenientes dos campos de cultivo do distri-
to, algumas aves produzidas e sementes para pro-
dução de diversas culturas.

Já na província de Maputo, prevê-se um cresci-
mento de até 5.3% face          à última campanha, 
com maior expressão nas culturas de rendimen-
to, em 5.7%, culturas alimentares, em 3.9%, assim 
como o crescimento em 14,9% da produção de 

frango, 26,7% do pescado artesanal e 91.1% em 
aquacultura.

 Já na província de Maputo, o governador 
Júlio Parruque disse ser ganho da campanha 
2021/2022 a garantia da segurança alimentar, 
uma vez que espelha o crescimento da produção 
em 4.2%. Esse crescimento permitiu o incremen-
to da renda e da qualidade de vida das famílias 
rurais moçambicanas. De acordo com Parruque, a 
província de Maputo apresenta a menor taxa de 
crianças com desnutrição crónica no país, que é 
de 8,1%.

 Na ocasião, indicou como desafios prementes 
a mecanização agrária, o financiamento agrário, 
o agro-processamento e a conservação. Exortou 
os agricultores e outros intervenientes a adopta-
rem práticas agrícolas sustentáveis e adequadas 
ao solo da província de Maputo e a investirem na 
inovação e diversificação de culturas em todos os 
distritos.

 
 Campanha Agrária 2021/22

 
Em 2021, a campanha teve o seu lançamento 

na província de Manica, tendo sido destacado 
um crescimento significativo no sector agrícola 
em 8,2%. Os resultados daquela campanha fo-
ram largamente impulsionados pela alta produti-
vidade dos campos e aumento das áreas cultiva-
das, estimulados pelos preços dos grãos e pelos 
programas de apoio do Governo voltados para a 

integração das famílias produtoras em cadeias de 
valor agrícolas, com destaque para o SUSTENTA.

Sob o lema “Agricultura sustentável 2021-2022, 
transformando vidas”, a campanha visava promo-
ver o papel do sector agrário no desenvolvimento 
sócio-económico do país, bem como lançar as li-
nhas estratégicas com vista ao aumento da produ-
tividade e produção agrária, como preconizado no 
Plano Nacional de Produção.

Na época, o Governo estimou um crescimento 
na ordem de 13.9 % para a campanha 2021/2022, 
o que não se verificou. O Presidente da Repúbli-
ca, que dirigiu a cerimónia  central no distrito de 
Vanduzi, província  de Manica, salientou que o 
crescimento projectado iria funcionar como eixo 
do relançamento  da economia pós-pandemia no 
país. Igualmente, manifestou a sua satisfação com 
o sector privado, dado o seu envolvimento no pro-
cesso de produção e produtividade no território 
nacional.

“Os produtores  do sector privado não  falam, 
não se  justificam, trabalham. Quando falam é  para 
propor soluções  sem murmúrio”,  disse.

O PR apontou  a necessidade  de acelerar os 
processos de concessão  do documento do Uso 
e Aproveitamento de Terra (Duat), a expansão da 
rede eléctrica, o impulsionamento do transporte 
multimodal, a reabilitação de infra-estruturas de 
água, bem como a Implementação de zonas fran-
cas industriais para facilitar a implantação  de no-
vos investimentos, entre outros
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Parruque dá nota positiva ao governo 
de Marracuene

O governador da província 
de Maputo, Júlio Parruque, 
visitou na última sexta-fei-
ra, 18 de Novembro, o dis-

trito de Marracuene, a fim de fazer 
uma avaliação do desempenho do 
governo local. Parruque mostrou-se 
satisfeito com o trabalho desenvol-
vido pela equipa liderada por Sha-
fee Sidat.

Em Marracuene, o chefe do Executivo Provincial de 
Maputo começou por visitar a Escola Primária Com-
pleta de Mbalane, onde procedeu à entrega de car-
teiras escolares, para além de interagir com alunos e 
professores.

 Já no bairro Agostinho Neto, concretamente na lo-
calidade de Michafutene, Júlio Parruque orientou um 
comício popular, tendo ouvido as preocupações da 
população, antes de dirigir a sessão do governo dis-
trital para analisar as realizações ao longo do período 
que vai de Janeiro a Setembro do ano corrente. 

Também em Marracuene, o dirigente inaugurou 
uma estância turística denominada Macaneta Kaya, já 
depois de ter manifestado a sua satisfação em relação 
ao trabalho que tem sido levado a cabo pelo governo 
distrital.Júlio Parruque, governador de Maputo

EM VISITA DE TRABALHO

Texto: Dossiers & FactosD&F

Mesquita inaugura estrada para Macaneta

O Ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, 
Carlos Mesquita, inaugurou, na 
semana finda, e de forma oficial, 

a estrada que liga a vila de Marracuene e a 
região de Macaneta. O troço é considerado 
fundamental para catapultar o turismo.

A cerimónia de inauguração contou com a pre-
sença da secretária de Estado na província de Ma-
puto, Vitória Diogo, do administrador distrital, Sha-
fee Sidat, do Conselho de Administração da Revimo, 
para além das lideranças e população locais. 

 De acordo com uma nota do Governo do Distrito 
de Marracuene, o troço está inserido na visão gover-
namental de prover o desenvolvimento dos distritos, 
para além de incrementar a promoção das activida-
des agrícolas e turísticas, atraindo mais investimen-
tos para a região, criando mais oportunidades de 
negócio e de emprego para os jovens e para a popu-
lação em geral.

 “Foi um momento de festa e alegria, pois o troço 
em referência reveste-se de capital importância para 
as populações e também para o desenvolvimento do 
distrito”, refere a mesma nota. Carlos Mesquita, ladeado por Shaffe Sidat e Vitória Diogo

Texto: Dossiers & FactosD&F

EM MARRACUENE



19SEGUNDA-FEIRA 21 de Novembro de 2022 DOSSIERS & FACTOS ANÚNCIO PUBLICITÁRIO



SEGUNDA-FEIRA21 de Novembro de 202220 DOSSIERS & FACTOS ECONOMIA

ACTIVIDADE PESQUEIRA EM VILANKULO

Vilankulo foi indicado para aco-
lher um projecto da Organi-
zação das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação 

(FAO) em parceria com o Ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pescas, avalia-
do em cerca de USD 4 milhões. O mesmo 
tem por objectivo contribuir na melho-
ria das condições de vida das comunida-
des pesqueiras.

O peixe desempenha um papel crucial nas economias e 
é um importante meio de subsistência de vários países. No 
entanto, o aumento da população global, as mudanças cli-
máticas e a crescente demanda por produtos pesqueiros 
são desafios emergentes que ameaçam o uso sustentável 
dos recursos pesqueiros e, consequentemente, a seguran-
ça alimentar.

Com vista a reverter o cenário, decorreu nesta quarta-
-feira (16), no distrito de Vilankulo, norte da província de 
Inhambane, um workshop envolvendo membros do go-
verno distrital e seus parceiros, cujo objectivo era proceder 
à apresentação do projecto financiado pelo Ministério dos 
Oceanos e Pescas da Coreia, destinado às comunidades 
piscatórias daquele distrito.

Kwang Suk Oh, representante do Ministério dos Ocea-
nos e Pescas da Coreia, fez saber que a co-gestão da pesca 
surgiu como uma solução para os problemas que a pesca 
enfrenta e é definida como um acordo de parceria em que 
a comunidade de usuários dos recursos locais e o Gover-
no, com o apoio e assistência, conforme necessário de ou-

tras partes interessadas e agentes externos, compartilham 
a responsabilidade e autoridade pela gestão da pesca.

"Esperamos ver os sistemas de co-gestão das pescas e 
diversos meios de subsistência a contribuírem para alcan-
çar a sustentabilidade económica, ambiental e social das 
comunidades piscatórias em países seleccionados, incluin-
do Moçambique", declarou Kwang Suk Oh.

Segundo a mesma fonte, o projecto concentra-se no 
desenvolvimento de capacidade para autoridades gover-

namentais e comunidades pesqueiras na concepção e 
implementação de sistemas d`e co-gestão de pesca con-
textualizados em níveis nacional e local, e no desenvolvi-
mento de meios de subsistência sustentáveis.

 
Governo perspectiva impacto positivo

Falando na abertura do evento, o administrador do 
distrito de Vilankulo, Galiza Matos Júnior, disse que, com 
esta iniciativa, o governo pretende ver melhoradas as 
condições de vida das comunidades locais.

Para que o projecto surta resultados almejados, aquele 
governante disse ser importante que as comunidades se-
jam envolvidas em algumas formações para que possam 
ser treinadas em matérias ligadas à agricultura, pecuária 
e apicultura.

"Pedimos, entre outros, que as comunidades sejam 
treinadas para a prática da agricultura, criação de gado 
bovino, caprino, suíno e aves, prática da apicultura para 
extracção de mel, implantação de pequena indústria de 
rações para a aquacultura", apelou o governante, solici-
tando igualmente que sejam concedidas bolsas de estu-
do aos filhos dos pescadores.

A iniciativa agradou os presentes no encontro, que 
consideram que no fundo vai ajudar a alavancar a sua ac-
tividade pesqueira, que ainda continua a ser um grande 
desafio. Entretanto, dizem ser necessário que o governo 
faça uma gestão transparente dos fundos a serem dispo-
nibilizados pelos parceiros, por forma a evitar que haja 
conflitos

Um dos beneficiários poderá ser Fernando Manuel, 
um pescador artesanal que pretende comprar mais 
uma nova embarcação para o aumento da produção e 
produtividade.

O Projecto, denominado “Desenvolvimento da Capaci-
dade de Co-Gestão de Pescas para Comunidades Azuis: 
Pesca Sustentável e Meios de Subsistência Diversos”, terá 
duração de três anos e será implementado nas comuni-
dades de Macunhe e Guitine.

Fizeram parte do workshop líderes dos Conselhos Co-
munitários, técnicos do Governo a todos os níveis, acadé-
micos, Organizações da Sociedade Civil, entre outros.

Anastácio Chirrute, em 
InhambaneD&F

Galiza Matos Júnior, administrador de Vilankulo

Projecto vai durar três anos

Parceiros injectam cerca de USD 4 
milhões
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Texto: Amad CandaD&F

de Basquetebol malgaxe) em 2018 e 2021 ao 
derrotar o velho rival Gendarmerie Nationale 
BC (GNBC). O “coach” dá pelo nome de Jean 
de Dieu Randrianarivelo, também conhecido 
como “Deda”.

Os dois primeiros classificados de cada 
grupo “F” da divisão Este qualificam-se para às 
meias-finais a serem disputadas no dia 26 de 
Novembro. Depois, haverá espaço para a final 
(os dois finalistas qualificam-se para a elite 12 
da Liga Africana de Basquetebol) e o duelo de 
atribuição do 3º lugar (sendo que o vencedor 
também assegura presença na BAL).

Seis equipas já estão qualificadas para a 
elite 12, nomeadamente Petro de Luanda 
(Angola), Al Ahly (Egipto), Ruanda Energy 
Group (Ruanda), US Monastir (Tunísia), AS 
Douanes (Senegal) e o campeão na Nigéria. 
O País

Ferroviário da Beira entra em cena na 
terça-feira

Reforçada a sua hegemonia internamente, 
com conquista categórica da Liga Moçambi-
cana de Basquetebol e manutenção do eixo-
-centro no topo da modalidade da bola ao 
cesto no país, agora é tempo de recarregar 
as baterias para uma prova de elevada di-
mensão e encaixe financeiro que melhora os 
resultados líquidos 
de qualquer clube. A 
Liga Africana de Bas-
quetebol (BAL) é a 
próxima paragem do 
Ferroviário da Beira.

O Matero Magic 
da Zâmbia é  o pri-
meiro obstáculo a 
ultrapassar na cami-
nha rumo à segunda 
presença na elite 12 
da Liga Africana de 
Basquetebol.

É, por sinal, um 
adversário bem co-
nhecido na medida 
em que, em Outubro 
do ano passado, cru-
zou o  caminho do 
Ferroviário da Beira, 
curiosamente, na 1.ª 
jornada do Grupo “F” 
de qualificação para 
a BAL, eliminatória 
havida em Joanes-
burgo, na África do 
Sul.

Os bicampeões 
nacionais não tive-
ram muitas dificulda-
des nesse duelo, ven-
cendo por 81-51 num 
jogo em que contro-
laram com os parciais 
de 26-10, 21-17, 21-7.

Segue-se, quinta-

-feira, às 16h30, o City Oilers do Uganda. Os 
ugandenses qualificaram-se para a segunda 
fase do torneio de apuramento à BAL após 
vencerem dois dos três jogos nas eliminató-
rias realizadas em Outubro, na Tanzânia.

O City Oilers do Uganda derrotou o Matero 
Magic (90-54) e ABC (71-63) e perdeu com o 
Urunami do Burundi (64-58), fechando na 2ª 
posição no grupo “C”.

A fechar a fase de grupos, o Ferroviário da 
Beira defronta, quinta-feira, às 11h30, o Club 
Omnisport de La Police Nationale (COSPN) do 
Madagáscar. Esta formação disputou, entre 
os dias 21 e 23 de Outubro, a primeira fase 
de eliminatórias para a BAL, tendo vencido o 
Djabal Club (110-58) e KPA do Quénia (66-60).

É, para todos efeitos, um conjunto sem 
muita expressão ao nível continental mas 
com dois títulos conquistados na N1A (Liga 

Locomotivas renovaram recentemente o título de campeões nacionais

QUALIFICAÇÃO PARA O BAL

Ferroviário da Beira estreia-se terça-
-feira, 22 de Novembro, diante do 
Matero Magic da Zâmbia, no grupo 
“F” da divisão Este do torneio de 

qualificação à 2ª edição da Liga Africana 
de Basquetebol (BAL). O duelo entre os 
campeões nacionais e os zambianos está 
agendado para às 16h00, no Ellis Park Are-
na, em Joanesburgo.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Madjermanes

ALVOS
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“Eu tenho 22 anos de estrada 
como artista, mas, como respon-

sável de uma escola, são no total 13 
anos. Passamos por muitas dificulda-
des, já sofremos sabotagem e roubo 
do nosso equipamento”

passado, de ter a própria escola”, revela.
 

 Prova de persistência

A dança é um dos pratos fortes da escola do 
artista. Ensina desde Muthini a Xigubo, passan-
do por Ngalanga e outras categorias que mar-
cam a cultura moçambicana. É, portanto, uma 
escola que resgata valores e ajuda a preservá-
-los, ao mesmo tempo que transmite alegria à 
sociedade. 

Mas o trajecto da escola nem sempre foi mar-
cado de alegria, houve momentos de grandes di-
ficuldades, que só foram superados graças à per-
sistência e espírito de luta de Mudluvela Mazuze. 

“Eu tenho 22 anos de estrada como artista, 
mas, como responsável de uma escola, são no to-
tal 13 anos. Passámos por muitas dificuldades, já 
sofremos sabotagem e roubo do nosso equipa-
mento”, conta a fonte, para quem “o nosso gover-
no não está nem aí para as nossas dificuldades”.

 Mazuze destaca-se também na pintura, ten-
do começado o trabalho nesta disciplina usando 
tinta de construção. Mais tarde, e com ajuda de 
alguns amigos, começou a usar tinta acrílica e 
tinta de óleo. Polivalente, o artista também faz 
trabalhos de reciclagem e colagem.

“Eu acabo fazendo um pouco de tudo para 
poder mostrar a essas crianças que vêm até aqui 
que de qualquer jeito podem fazer a arte”, anota.

 
“Não faço arte por fome”

Mazuze aborda várias temáticas em suas 
obras, mas a mulher tem um lugar especial. “Ela 
carrega vários problemas e soluções para a so-
ciedade, carrega as soluções de uma nação, por 
isso, eu busco inspiração nela. Quando ela chora, 
é um sofrimento, mas há momentos em que ela 
chora por alegria”, justifica.

Fazer arte sempre foi seu sonho de infância, 
por isso, garante estar feliz, sublinhando que  
“não faço a arte pela fome ou frustração”.

Para o artista, a arte pode salvar o mundo, 
mas, para tal, entende que “nós, artistas, temos 
que começar a nos valorizar, temos que contri-
buir para o desenvolvimento intelectual do cida-
dão através da arte”.

“Não faço arte por fome ou frustração”

Natural do distrito de Marracuene, provín-
cia de Maputo, ganhou interesse pela investi-
gação cultural nos primeiros anos do ensino 
secundário. Tinha curiosidade de conhecer a 
história, hábitos e costumes da região onde 
nasceu, que é, por sinal, um grande berço de 
artistas.

Gastronomia, teatro, música, pintura. 
Tudo que é manifestação cultural interessa 
para Mudluvela Mazuze, o filho de campone-
ses humildes que não tinham dinheiro para 
o levar a uma escola de artes. Talvez por isso 
sempre foi um sonho seu criar a sua própria 

escola, o que é já uma realidade. “Em 2017, formei 
um grupo e transformei a minha casa em minha 
primeira Escola”, conta, com orgulho, a fonte.

O grupo chama-se Escola de Canto e Dança Nt-
seco. O nome Ntseco é uma referência a um copo 
tradicional usado em Marracuene principalmente 
para tomar canhú. “É aqui onde eu procuro trans-
mitir aos adolescentes de hoje aquilo que eu não 
tive a chance de aprender na carteira, pois acredi-
to que há muitos que têm o sonho que eu tive no 

Mudluvela Mazuze, artista plástico

MUDLUVELA MAZUZE, ARTISTA PLÁSTICO

Como tem sido apanágio, parti-
lhamos, neste espaço, conversas 
com diversos actores da arte, 
em torno dos desafios e estraté-

gias para alavancar o sector. Desta vez, 
é com Mudluvela Mazuze, investigador 
cultural e artista plástico. Proactivo, Ma-
zuze não cruza os braços perante as difi-
culdades, e a prova disso é o facto de ter 
transformado a sua própria casa numa 
escola de arte para a comunidade.

Texto: Albino MahumanaD&F
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Aprovado fundo para condições 
climáticas extremas

A Conferência da ONU 
sobre o Clima (COP27) ter-
minou hoje em Sharm el-
-Sheikh, com a adoção de 
dois textos principais, uma 
declaração final e uma reso-
lução sobre a compensação 

A percepção geral é de que a COP27 foi um fracasso

COP 27
Jogo sujo

Zambézia em Festa

A Guerra Ucrânia vs Rússia já vai 
longe, muito longe e, aqui, os contornos 
são tenebrosos e assustadores, isto 
é, há muita coisa por detrás do que 
nós conseguimos ver e alcançar. 
Já muito se fez, já muito se disse. 
Aquele bombardeia ali, este mata 
tantos soldados, enfim, nós estamos 
na plateia a comentar o que está a 
acontecer. Garganta tem a percepção 
de que o mundo está a caminhar 
galopantemente para o precipício, o 
egoísmo e a arrogância das nações 
“ricas" está a levar-nos ao abismo. Desde 
sempre, isto tudo não passa de um jogo 
sujo, muito sujo. O Ocidente sempre 
olhou de lado para a Rússia e a história 
manda dizer isso. Convivem com ela nos 
fóruns mundiais porque não têm como, 
têm que conviver, pois trata-se de uma 
grande potência militar. De vez em 
quando, há alguém a beliscar a Rússia, 
foi assim com Napoleão, foi assim com 
Hitler e aliados, foi assim na guerra fria 
e é assim agora com a Ucrânia. Essas 
mesmas potências se escondem atrás 
da Ucrânia para “cutucar" a Rússia, não 

Zambézia está em festa, pois 
a equipa Sporting de Quelimane 
alcançou o pódio na Liga Mozal, 
ficando, assim, em terceiro lugar nesta 
competição nacional de basquetebol. 
Festa rija e os miúdos foram recebidos 
com toda pompa e circunstância, foram 
recebidos como heróis. Garganta 
Funda é fã incondicional do Pio Matos, 
e considera este um dos melhores 
jogadores de basquetebol de todos 
os tempos e os seus feitos falam por 
si. Quando Garganta ouviu que Pio 
iria jogar pelo desconhecido Sporting, 
foi tomado pela desconfiança, pois 
trata-se de um atleta que tem lugar 
em qualquer equipa em Moçambique 
e até além-fronteiras, só que parece 
andar um pouco ou mesmo muito 
desmotivado. Pio, o seu gémeo e o 
irmão mais velho decidiram abraçar 
a Zambézia, voltar para onde tudo 
começou e conseguiram voltar com 
um terceiro lugar que orgulha a 
província e o “orgulho machuabo" 

percebem que é o povo ucraniano que 
está a sofrer, é a economia mundial 
que se vai debilitando. Sobe o pão, 
o petróleo, o gás e a justificação é a 
mesma: “é por causa da guerra na 
Ucrânia”. Tal como fazem com os 
países “pobres", quando querem nos 
aniquilar economicamente e pilhar as 
nossas riquezas, a média claramente 
controlada por eles vai tentando fazer 
a opinião pública, mas diferente de, 
nós, a Rússia tem condições para lutar 
contra a arrogância do Ocidente e o 
seu “patrão”, os EUA. Num momento 
em que a tecnologia vai ao detalhe, 
o Presidente da Ucrânia acredita 
mesmo que pode bombardear um 
outro país (Polónia) e acusar a Rússia? 
Valha-me Deus, quanta imaturidade e 
infantilidade! O Ocidente já começa a 
ver que o seu cavalo de tróia para atacar 
a Rússia é muito frágil, até porque, com 
está atitude, há quem pode dar razão a 
Putin, que várias vezes já afirmou que o 
Presidente ucraniano vinha encenando 
certos massacres para poder ter a crítica 
a seu favor.

está em cima. Garganta acredita 
que o terceiro lugar, para Pio e seus 
irmãos, não é nada, pois estes já foram 
diversas vezes campeões nacionais, já 
brilharam em grandes palcos africanos, 
mas o mérito de terem catapultado 
uma equipa da província da Zambézia, 
isso sim é fantástico e deixa todos 
radiantes, e claramente a modalidade 
está relançada naquela província, 
que nos últimos 10 anos tem lançado 
muitos talentos. Era bom que muitos 
moçambicanos olhassem para as suas 
localidades, distritos e províncias 
como locais de oportunidades e 
procurassem crescer com elas como 
fizeram estes jovens. Se calhar, o 
músico de Cabo Delgado, Carlos de 
Lina, pode aprender um pouco com 
esta acção dos Matos, visto que os seus 
discursos são carregados de muito 
tribalismo, divisionismo, sempre com 
a retórica de que o sul é isto, o sul é 
aquilo. Criemos oportunidades nas 
nossas zonas.
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pelos danos causados pelas 
alterações climáticas sofri-
dos por países vulneráveis.

Para a presidência egípcia 
da COP27, o saldo é positivo, 
considerando que os acor-
dos alcançados cumprem 
o objetivo inicial de tornar 
Sharm el-Sheikh a "confe-
rência de implementação", 
disse o primeiro-ministro do 
Egito, Sameh Shukri no dis-
curso de encerramento dos 
trabalhos.

Contudo, para outros, o 
que foi alcançado ao fim de 
duas semanas de discursos e 
debates sabe a pouco. Lusa

A conferência anual do 
clima da ONU apro-
vou hoje um acordo 
que prevê a criação de 

um fundo para financiar danos 
climáticos sofridos por países 
"particularmente vulneráveis", 
numa decisão descrita como 
histórica.


