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Outra vez, cá estamos a falar da 
comunicação, um verdadeiro "cal-
canhar de Aquiles" do actual Gover-
no. Independentemente de todas 
as falhas que o regime actual possa 
cometer, fica sempre a sensação de 
que acaba por amplificá-las pela for-
ma como se comunica ou deixa de 
se comunicar em torno das mesmas.

 Por uma questão de método, co-
meçamos pelos factos mais recen-
tes. Já aqui dissemos que, quanto 
a nós, os objectivos teóricos que 
norteiam a criação da Tabela Sala-
rial Única nos parecem inteiramente 
justos. A ideia de assegurar justiça 
salarial como forma de conferir dig-
nidade aos funcionários do Estado é 
de todo louvável. Como tal, cumpre-
-nos fazer a devida vénia.

  Toda a nuvem de fumo que veio 
a posterior deriva, sobretudo, da 
forma como os dirigentes decidi-
ram transmitir as suas pretensões 
aos funcionários públicos. A escolha 
das palavras –atente na frase "re-
volução salarial" –   parece ter sido 
pouco criteriosa e gerou percepções 
deturpadas no seio dos destinatá-
rios a todos os níveis. Tal aconteceu, 
ainda por cima, numa altura em que 
o Governo acabava de duplicar o or-
denado do grupo de trabalhadores 
que recebe o salário mínimo, o que 
levou a que os restantes pensassem, 
erroneamente, que teriam a mesma 
sorte.

nossas se limitam a confirmá-las, 
como se fossem actores secundários 
em sua própria terra. Neste capítulo, 
haverá muito que aprender da Mis-
são da Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral em Mo-
çambique (SAMIM) e das Forças de 
Defesa do Ruanda, que se têm mos-
trado bastante criativas.

  Por cá, parece haver sempre um 
esforço no sentido de evitar que os 
moçambicanos estejam a par do que 
está a acontecer. Muitas vezes, fica a 
sensação de que, mesmo quando de-
cide comunicar, o Executivo só o faz 
para "cumprir o protocolo" e nada 
mais. Foi estranho ver, há semanas, 
a Presidência da República anunciar 
que faria uma comunicação à Nação 
às 9 horas de um Domingo. Num 
país com muitos cristãos, era previ-
sível que muitos provavelmente não 
estariam em casa à hora propos-
ta pelo Chefe de Estado, ainda por 
cima, dar uma notícia digna de ce-
lebrações efusivas, nomeadamente 
o início das exportações de Gás Na-
tural Liquefeito, produzido através 
da Plataforma Flutuante Coral-Sul, 
na Área 4 da Bacia do Rovuma, em 
Cabo Delgado.

 O Governo moçambicano precisa, 
urgentemente, reconciliar-se com a 
comunicação, pois a má gestão des-
ta componente figura entre as gran-
des causas da sua impopularidade.
serodiotouo@gmail.com

  Aqui está a origem da confusão 
que temos hoje na maioria das clas-
ses, sendo inflamada pelas constan-
tes falhas por parte do Governo no 
cumprimento das suas obrigações 
para com os funcionários públicos. 
Até ao dia em que esta edição sai à 
rua (segunda-feira, 28 de Novem-
bro), os Funcionários e Agentes do 
Estado ainda não foram pagos, es-
tando os prazos, pelo menos em 
certos sectores, já largamente ul-
trapassados. Porque é alérgico à 
comunicação, o Governo abraça-se 
ao silêncio, como se tudo isto fosse 
normal.

 A verdade é que está longe de o 
ser, de tal modo que está a gerar 
uma grande onda de indignação 
no seio do pessoal afecto nos vá-
rios sectores, que, literalmente, não 
sabe o que está a acontecer, acaban-
do por especular para preencher o 
vazio comunicacional deixado por 
quem de direito. E as especulações 
não são boas, porque trazem consi-
go teorias mirabolantes que são cor-
rosivas à imagem do Executivo.

 A mesma inflexibilidade tem sido 
evidente noutros Dossiers, o exem-
plo de Cabo Delgado. Vemos que há 
tendência de fechamento por parte 
do Governo, e o nível é tão grande 
que até as notícias sobre as nossas 
conquistas no Teatro Operacional 
Norte chegam-nos através de enti-
dades estrangeiras, sendo que as 
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NO MEF, CONTINUA A LUTA POR CAUSA DA TSU

Embora satisfaça aos funcionários 
do Estado que estão na base da 
pirâmide salarial, a Tabela Sala-
rial Única (TSU) “feriu” interesses 

de várias classes. Uma delas é a dos tra-
balhadores do Ministério da Economia 
e Finanças (MEF), que, em carta enviada 
ao Ministério da Administração Estatal 
e Função Pública, pedem a reposição do 
que consideram ser seus “direitos ad-
quiridos”. No mesmo ofício, esta classe 
nega ser tratada como qualquer outra 
instituição do Estado, e solicita a inter-
cessão de Max Tonela. Dossiers & Factos 
sabe, no entanto, que a tensão está ao 
rubro nas Finanças e que a paralisação 
das actividades esta outra vez a ser 
equacionada.

A 2 de Novembro do presente ano, os 
funcionários do MEF surpreenderam o país 
quando decidiram paralisar actividades. 
“Queremos o que é nosso”, afirmavam. No en-
tanto, ainda havia pouca clareza em relação 
às suas reivindicações, até porque, quando 
chamado a explicar a greve, no mesmo dia, 

o vice-ministro do MEF, Amílcar Tivane, foi vago, 
ao referir apenas que os funcionários em alusão 
estavam a solicitar “alguns esclarecimentos” no 
âmbito da TSU.

Entretanto, num ofício na posse do Dossiers & 
Factos, a Comissão Representativa do Ministério 
da Economia e Finanças deixa clara a razão da 
indignação. Em causa está a retirada do subsídio 
de 75% do abono anual referente à cobrança de 
multas e do subsídio de férias, direitos estes que 
os funcionários querem ver respostos.

Os “homens das Finanças” entendem, aliás, 
que a reposição destas benesses é o “mínimo 
humanamente aceitável para a salvaguarda da 
dignidade dos funcionários” da casa.

 Rejeição a equiparações

Na sua longa carta de sete páginas, os fun-
cionários do MEF deixam claro que não conhe-
cem nenhum país do mundo onde o Ministério 
das Finanças é relegado para o segundo plano 
em termos remuneratórios e tenha o mesmo 
tratamento que qualquer outra instituição. Em 
outras palavras, exigem “tratamento diferencia-
do”, algo que afirmam ser “prática consolidada a 
nível internacional”. Nesse aspecto, a exigência 
dos quadros das Finanças se confunde com a 

dos magistrados judiciais. 
Os funcionários em causa dizem estar a lutar 

por “direitos adquiridos”, dado que o subsídio a 
que se referem data de 1987, tendo sido intro-
duzido pelo então ministro do pelouro, Abdul 
Magid Osman. Nessa altura, segundo a carta 
em alusão, o subsídio era de 33% sobre o salá-
rio, tendo depois subido para 50% e mais tarde 
para 75%, no decorrer  dos anos 1991 e 1998, 
respectivamente.

“Compreendemos que, ao nível interminis-
terial, existiu sempre uma pressão no sentido 
de que tal subsídio fosse removido para su-
postamente repor a justiça salarial no apare-
lho do Estado, mas tal desiderato nunca havia 
vincado porque sempre prevaleceu o sensato 
entendimento de que, dada a natureza nu-
clear do MEF, deveria existir um mecanismo de 
atracção e retenção de um quadro de pessoal 
suficientemente qualificado, dinâmico e com-
petente”, escreve a Comissão.

Ministro Tonela chamado a intervir

Entre as várias reclamações, os funcioná-
rios do MEF também se queixam do facto 
de, supostamente, terem sido enquadrados 
em níveis salariais cujos quantitativos estão 

“muito abaixo” dos que usufruíam 
anteriormente.

 “Grande parte dos funcionários 
sofreu reduções dos seus ordena-
dos, com valores que variam entre 
400,00 à 3.000,00 meticais, o que 
contraria o princípio da irredutibi-
lidade salarial, com as consequên-
cias daí resultantes, tendo em conta 
que o salário garante a subsistência 
de uma família e é um direito cons-
titucionalmente consagrado”.

Neste quadro, a Comissão Re-
presentativa do Ministério da Eco-
nomia e Finanças solicita “os bons 
ofícios de S. Excia Ministro da Eco-
nomia e Finanças para interceder 
junto à Comissão [de Enquadra-
mento da TSU] para a reposição 
dos subsídios de comparticipação 
em multas, na ordem dos 75% do 
vencimento-base, o abono de sub-
sídio de férias, na percentagem em 
alusão nos mesmos moldes de inci-
dência, no mês de gozo de férias de 
cada funcionário, correspondente 
ao número de dias da licença dis-
ciplinar a que tiver direito no res-
pectivo ano, e igualmente o paga-
mento do mesmo valor percentual 
no mês de Dezembro de cada ano, 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Funcionários exigem reposição 
de subsídios

Max Tonela, ministro das Finanças
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por se tratar de um direito adquirido antes da 
vigência da Lei nº 5/2022”.

Outra questão que inquieta este grupo de 
profissionais é o facto de alegadamente ser o 
menos privilegiado da “família das finanças”, 
em comparação até com as instituições tutela-
das pelo pelouro, nomeadamente a Inspecção-
-Geral dos Jogos, Bolsa de Valores de Moçambi-
que, Centro de Desenvolvimento de Sistemas 
de Informação e Finanças, Inspecção-Geral de 
Finanças, Instituto Nacional de Previdência So-
cial e Autoridade Tributária de Moçambique.  

A carta destes profissionais não faz qualquer 
ameaça de greve, mas fontes do Dossiers & 
Factos asseguram que essa possibilidade está 
em cima da mesa, estando nas mãos do Minis-
tério da Administração Estatal e Função Públi-
ca a responsabilidade de evitar que se chegue 
a esse extremo.

De resto, e apesar de considerarem que Max 
Tonela é fundamental para a resolução deste 
problema, os funcionários do MEF entendem 
que cabe sobretudo à Ana Comuane dar as ca-
ras e responder às suas inquietações em torno 
da TSU. Ana Comuane, ministra da Função Pública

rem plantadas, que vão garantir cerca de 396 mil 
quilos de castanha de caju quando os cajueiros 
começarem a dar, estamos a falar de cerca de 14 
milhões de meticais que podemos ter se souber-
mos valorizar aquela terra", declarou.

A Organização da Juventude Mo-
çambicana (OJM), braço juvenil 
do partido Frelimo, celebra, no 
próximo dia 29 de Novembro, o 

seu 45º aniversário. Em jeito de presente, 
o Governo do Distrito de Mabote ofereceu 
cerca de mil hectares à agremiação. O ob-
jectivo é produzir mais de 390 mil quilos 
de castanha de caju para posterior venda 
em diferentes mercados.

O anúncio foi feito pelo respectivo adminis-
trador do distrito de Mabote, Carlos Mussanha-
ne, durante um encontro que manteve no último 
sábado, 26 de Novembro, com alguns membros 
do Conselho Provincial da Organização da Ju-
ventude Moçambicana em Inhambane. Na oca-
sião, garantiu que o distrito que dirige dispõe de 
terras “de sobra” para a produção da castanha de 
caju e outras culturas.

Para além da terra, Mussanhane anunciou a 
disponibilização de mais de 44 mil mudas de ca-
jueiros prontas para serem plantadas, estiman-
do-se em mais de 14 milhões de meticais o valor 
que poderá advir dessa produção, caso os pla-
nos corram conforme o planificado. O valor em 
causa deverá ser usado para engrossar as contas 
da OJM, tornando-a mais forte e sustentável.

"Procedemos com a oferta, ao Conselho Pro-
vincial da Juventude, de mil hectares para pro-
dução da castanha de caju, para plantar cajuei-

ros. Esse processo será gerido pela OJM a nível 
do distrito de Mabote, mas cada distrito tem o 
seu bloco e sua porção, depois vão saber como 
dividir. O que queremos dizer é que 44 mil mu-
das estão neste momento disponíveis para se-

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Governo de Mabote oferece mil hectares 
de terra à OJM

Carlos Mussanhane, administrador de Mabote

PARA PRODUÇÃO DE CAJU
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CORTES ORÇAMENTAIS DESORGANIZAM MUNICÍPIOS

Recentemente, o Conselho de Mi-
nistros aprovou por decreto, a 
criação de 12 novos municípios no 
território nacional. Assim, a partir 

de 2023, Moçambique passará a contar 
com um total de 65 autarquias, num ce-
nário em que as já existentes estão mer-
gulhadas num “pântano” de dificuldades 
resultantes da falta de autossuficiência, 
agravadas pelos graves cortes orçamen-
tais feitos pelo Governo central. Dossiers 
& Factos aborda, nesta edição, os princi-
pais constrangimentos das autarquias, 
que em certos casos, colocam em xeque 
os edis perante os munícipes que os ele-
gem.

Na sua generalidade, as autarquias nacionais 
não têm conseguido satisfazer às necessidades 
dos munícipes. Os planos de governação deri-
vados dos manifestos eleitorais dificilmente são 
cumpridos, sendo que algumas autarquias têm 
dificuldades até para garantirem o funcionamen-
to cabal da “máquina de governação”.

Os problemas de pagamentos de salários aos 
funcionários são uma constante em inúmeros 

municípios, sendo disso exemplo, entre outras, as 
autarquias de Malema, na província de Nampula, 
e da vila de Namaacha, na província de Maputo, 

sendo que neste último os colaboradores estão à 
beira do quarto mês consecutivo sem ordenados, 
o que já levou a paralização das actividades.

Fontes fidedignas garantiram ao Dossiers & 
Factos que o cenário é frequente também nos 
municípios da Ilha de Moçambique e Tete, mas 
não foi possível confirmar a informação com as 
autoridades locais.

Estas dificuldades são geralmente atribuídas a 
suposta incompetência dos gestores ou mesmo à 
falta de vontade política em servir os munícipes. 
A verdade é que, na perspectiva dos presidentes 
das autarquias, há outros factores que explicam o 
fraco desempenho dos governos municipais, dos 
quais a maioria da população, especialmente os 
munícipes, não tem domínio.

   
Fundo de Compensação Autárquica [FCA] está 

estático

Dossiers & Factos conversou com alguns autar-
cas em torno dos problemas que enfrentam na 
gestão municipal. Entre eles, apenas o edil de An-
goche, Ossufo Rajá, aceitou ser identificado, com 
os demais a alegarem “questões políticas” para so-
licitarem anonimato. Em regra, os problemas que 
levantam são similares, sendo que o primeiro tem 
que ver com o crescente nível de insatisfação dos 
funcionários, devido à falta de progressão e de 
mudança de carreiras.

Esse facto, explicam nossas fontes, é conse-
quência da “estagnação” do FCA, que visa comple-
mentar os recursos orçamentais dos municípios. 
“Anualmente, o valor é o mesmo, não cresce”, 
revelam os edis ouvidos pelo Dossiers & Factos, 
acrescentando que, nestas circunstâncias, “se 
promovermos as mudanças de carreira e progres-
sões, já ficamos com um défice enorme”. Ainda 
em relação ao FCA, tem sido sistematicamente 
denunciados atrasos de desembolso por parte do 

Texto: Amad CandaD&F

Governo de Nyusi é acusado de abandonar municípios

Ossufo Rajá, edil de Angoche (DW)

Governo de Nyusi abandona edis
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Governo, o que compromete a gestão autárquica.

Há cortes constantes do FIIA

Se o FCA mantém-se sempre numa situação 
estacionária, o mesmo já não se pode dizer do 
Fundo de Investimento de Iniciativa Autárqui-
ca (FIIA), que é alvo de constantes cortes, o que 
igualmente deita abaixo a possibilidade de im-
plementar algumas actividades.

Segundo apurou Dossiers & Factos, esta situa-
ção acontece em vários municípios. Em Angoche, 
por exemplo, o edil local, Ossufo Rajá, confirmou 
o corte de 14 milhões de meticais em 2020, ou 
seja, um ano depois de ter ascendido à presidên-
cia, em resultado da vitória conquistada nas elei-
ções autárquicas de 2018.

“O FIIA é uma dor de cabeça”, afirma Rajá, que 
condena não só os cortes, como também o facto 
de, bastas vezes, esse fundo ser disponibilizado 
no último mês de cada ano, o que, na sua opinião, 
não faz sentido, pois já não cobre uma série de 
projectos que devem ser executados desde o iní-
cio do ano.

Colocaram “olhos de compadrio” no fundo 
de estradas

As vias de acesso constituem um dos pro-
blemas mais crónicos do país, estando na sua 
maioria degradadas, o que retarda o desen-
volvimento. Estas têm sido um dos principais 
cancros das autarquias locais, que ainda se 
veem privadas do valor que o Governo central 
se compromete a transferir para apoiar a cons-
trução e reabilitação das estradas, conhecido 
como Fundo de Estadas.

No presente ano, por exemplo, várias autar-
quias não receberam as verbas em causa, com 
o estado a alegar falta de dinheiro. “Como é que 
não há dinheiro, se isso consta do orçamento? 
”, questionam, incrédulos, os autarcas, com al-
guns a suspeitarem que haja desvio de verbas 
ou falta de vontade política a nível central.

Facto curioso, e que deixa as nossas fontes 
indignadas, é que algumas autarquias tiveram 
acesso ao mesmo fundo, apesar da alegação de 
falta de dinheiro. “Disseram que não tinham di-
nheiro, e que só poderiam considerar projectos 
que transitam do ano anterior. Relativamente 
aos projectos desenhados em Janeiro, manda-
ram cancelar”, conta uma das nossas fontes. Em 
todo o país, há municípios nesta situação, que é 
mais comum na província de Nampula, curiosa-
mente dominada pela oposição, concretamen-
te a Renamo.

O fardo das dívidas

Ao problema da exiguidade de fundos asso-
cia-se a questão das dívidas. Muitos autarcas se 
queixam de terem herdado “dívidas pesadas” 
dos seus antecessores, sendo que algumas de-
las sequer fazem sentido. Há casos de edis que 
herdaram dívidas relativas aos vencimentos não 
pagos, apesar de o FCA ter sido alocado pelo 
Governo central. Sem alternativas, os dirigentes 
máximos das autarquias se veem obrigados a 
pagar, “porque os funcionários não têm culpa”. 

Há também registo, em várias autarquias, de 
dívidas resultantes de suposta aquisição de bens 
tais como material tecnológico ou mesmo mo-

Estradas são um “calcanhar de Aquiles”

biliário. Só que, segundo deram-nos a conhecer 
algumas das nossas fontes, tal material nunca foi 
visto, o que sugere haver esquemas que culmi-
nam com a transferência do património público 
para a esfera privada.

Os edis ouvidos pelo Dossiers & Factos lamen-
tam que sejam obrigados a colocar de parte os 
seus planos de governação para pagar aquilo a 
que chamam de “dívidas sem nexo” deixadas por 
outros gestores e defendem que “devia haver au-
ditoria” no momento da cessação de funções.

Será tentativa de condicionar oposição?  

Os problemas acima descritos são transversais 
a maioria dos municípios de Moçambique, mas 
há, no seio dos edis da oposição, a percepção da 
existência de intenção de sabotar o seu desem-
penho, como forma de levar os munícipes a mu-
darem o sentido de voto nas próximas eleições, 
que terão lugar em Outubro de 2023.

A título de exemplo, o presidente do Conse-
lho Autárquico de Angoche acusa dirigentes do 
distrito de terem custeado uma greve dos fun-
cionários do município, em reivindicação de um 
ordenado em atraso, correspondente ao décimo 
terceiro mês, apesar de ter comunicado que não 
havia disponibilidade financeira para o efeito. 
Lembre-se que o pagamento do décimo terceiro 
salário não é obrigatório, segundo a lei.

À nossa equipa, Rajá também fez saber que 

os edis foram informados que não devem viajar 
para o exterior sem pedir autorização ao Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o 
que, na sua opinião, é uma tentativa de limitar os 
movimentos dos autarcas da oposição.

“Será que aos da oposição, que querem ir pe-
dir alguma coisa, eles vão autorizar?”, questiona 
de forma retórica a fonte, acrescentando que 
“não deve haver municípios que são filhos e ou-
tros enteados”.

Sem impostos, sem acções

Outro constrangimento apontado pelos ges-
tores das autarquias prende-se com a falta de 
noção da importância do pagamento de impos-
tos por parte dos munícipes, o que compromete 
a arrecadação de receitas. De forma unânime, 
defendem a necessidade de reforço de acções 
de educação cívica, no sentido de fazer entender 
aos cidadãos que, sem a sua contribuição, nada 
poderá ser feito.

Este problema assume contornos mais graves 
em circunscrições territoriais de pouca densi-
dade populacional – sendo ainda menos a po-
pulação trabalhadora – e sem empresas de vul-
to, como é o caso do município da Namaacha. 
Teme-se que o mesmo venha a acontecer com 
as 12 novas autarquias, havendo quem defende 
que é preciso repensar nos critérios de selecção 
das vilas a serem autarcizadas.  
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Anúncio publicitário

A arte de saber identificar oportunidades não 
tem espaço, não tem tempo, não tem aviso e nem 
mesmo limitações. Precisa-se somente ser criativo 
e enquanto os outros olham para o vulgar, precisas 
ter um olhar de lupa, capaz de enxergar as peque-
nas coisas que as outras pessoas não as vêem como 
alternativa de negócio ou de prosperar nas suas 
vidas.

Acordei hoje pensando, hipoteticamente, num 
leão vegetariano. Nem sei se ele existe, mas se pro-
vavelmente existir, deve sofrer críticas, represálias 
por parte do seu bando, dos seus progenitores que 
o olham como um traidor, diferente, e um defeito no 
meio de sua espécie que é carnívora e vê alimento 
em tudo que se movimenta. 

Falo do leão vegetariano para te fazer perceber 
a “gravidade” de escolheres ser diferente. Porque se 
tu fores diferente, muitos te vão olhar como ameaça 
aos seus ideais/natureza, vão-te perseguir, vão-te 
admirar, vão-te convidar a encontros, vão-te dei-
xar de lado e vão tentar ofuscar a tua imagem. Mas 
o maior valor disso é que tu tens a capacidade de 
olhar com olhos de ver e, acima de tudo, de traçar 
os caminhos que te farão sorrir futuramente, quan-
do puderes provar o sabor da tua conquista. Mas 
até lá, terás um caminho repleto de combates por 
enfrentar.

Muitos acreditam somente em seguir os sonhos, 
independentemente de qualquer infracção que pos-
sam cometer. Eu sempre acreditei na honra, porque 
a honra nos identifica como merecedores do que 
adquirirmos. A honra faz de nós honestos e trans-
parentes naquilo que lutamos para ter. Mas uma 
coisa é certa: a honra é algo que se nasce com ela, 
não se adquire, mas pode ser perdida se não sou-
bermos nos comportar e ser fiéis a nossa palavra.

Alguns eventos da vida nos enfraquecem de tal 
maneira que esquecemos de onde viemos e para 
onde vamos. Tais eventos são como os dentes da 
criancice, eles sempre caem e deixam a nossa boca 
um vazio. Mas quando se é criança pode-se ter ain-
da a esperança de ver um novo dente, mas quando 
se é adulto, idoso, a única opção se não quisermos 
ter na boca um campo aberto, é a dentadura. 

Falo metaforicamente do dente para fazer per-
ceber que pode haver sempre uma nova chance 
para remodelar os nossos sonhos, redefinir as nos-
sas ambições. Mas nem sempre poderemos ter a tal 
oportunidade, por isso é sempre importante viver 

ao máximo o emprego que tu tens. É importante 
que te identifiques e sejas o melhor (no que tu fa-
zes) no meio dos teus colegas, porque é isso que no 
final fará de ti um modelo, um exemplo a seguir. 

Perceba uma coisa: Se quiseres uma parte da vi-
tória, tens que lutar por ela. Mas não esquece, quan-
do se perde uma batalha nem sempre se terá aquela 
força para voltar a correr novamente, porque come-
çar de novo não é coisa fácil a se fazer quando se 
perdeu tudo. Mas temos que dar a volta por cima 
e refazer os nossos planos, porque não se constrói 
um destino fugindo dos nossos medos.

Não desperdice nada que tu gostas em detri-
mento da outra. Apenas saiba o momento certo de 
dar atenção a uma delas. Se gostas de ver jogos de 
futebol às segundas-feiras, então saiba que só po-
des ver no horário do intervalo se fores um traba-
lhador. Então perceba quando fazer algo sem neces-
sariamente abdicar da outra.

Assim como nunca existirá um país soberano en-
quanto estiver dependente economicamente de um 
outro, também nunca concretizarás o teu sonho es-
perando que as pessoas te ensinem a dar priorida-
des e a decidires sobre o que tu queres conquistar.

É importante perceberes que quando não se tem 
como sobreviver, a ambição é o melhor caminho 
para fugir do sofrimento, digo isto porque se tu não 
tens “nada”, se não tens um emprego, uma amizade 
confiável, é porque ainda tens muito que provar às 
pessoas com as quais convives. O mundo é assim. 
Precisamos viver cada minuto sabendo que tudo o 
que fazemos tem repercussões no pensamento do 
outro que assiste os nossos passos.

Não duvides: cada um na vida tem uma oportu-
nidade de brilhar e mostrar o seu potencial. Mas 
tens que perceber também que é impossível não ter 
nenhuma razão pela qual possamos lutar, daí que é 
importante perceber que muitas vezes precisamos 
ter em mente os motivos que nos fazem ir a bata-
lha para melhor nos comprometermos e estarmos 
firmes nas nossas lutas. Pois se lutas sem saber a 
quem queres libertar ou se tens um motivo para 
lutar, com certeza, se não perderes, vais desistir fa-
cilmente da batalha. Assim como o indivíduo que 
aceita a ergofobia mesmo tendo diversas oportu-
nidades de emprego na sua frente: tudo tem a ver 
com o foco que cada um tem nas coisas que almeja 
conquistar.

Fica difícil agradecer pelas coisas pequenas 

quando se tem um infinito poder nas mãos, mas é 
importante perceber que há momentos (por exem-
plo de crise) que 50 centavos podem ter mais valor 
do que mil meticais em tempos de bonança, pois é 
em momentos de crise que as pessoas abrem suas 
carteiras com parcimónia e muitas das vezes podem 
não te emprestar nenhum valor porque elas tam-
bém estão sem muitos fundos.

Perceba que ser único é uma dádiva que nem to-
dos podem ter, mas ser vulgar é a consequência acei-
tada da civilização. Então não te misture muito na 
civilização ao ponto de esqueceres quem tu és. Viva 
a sociedade, mas nunca deixes de viver quem tu és 
de verdade. Mas tenha atenção: Não mude porque 
queres mostrar às pessoas que és capaz de o fazer. 
Mude porque é necessário ou porque tens motivos 
para mudar, seja de atitude, ou de um pensamento.

Muitas vezes falhamos porque ignoramos o que 
o mundo diz sobre nós, mas é importante saber que 
ao escutarmos o que o mundo diz sobre nós damo-
-nos uma oportunidade para limarmos os nossos 
defeitos.

Nunca é demais reconhecer que perdeste as for-
ças e que não sabes por onde continuar, pois isso faz 
parte de um bom lutador que se redefine e traça no-
vas estratégias para lutar contra o seu maior inimi-
go ou alcançar o prazer/objectivo desejado.

Por vezes precisamos ter a determinação de 
Amyr Klink (primeiro a atravessar o oceano atlân-
tico num barco), porque fazer coisas nunca feitas, 
ter uma ousadia de arriscar tudo que se tem por um 
único objectivo, fazer aquilo em que nós acredita-
mos, fazer aquilo que nos fará felizes e realizados, 
é a melhor chave que se pode ter quando se almeja 
o sucesso.

Se fores um trabalhador, não te prendas no sa-
lário como o primeiro factor. Eu olho para o salário 
como o 4º elemento que faz com que eu permaneça 
numa empresa. Antes dele (o salário), há factores 
como a inovação, o desafio e a perspectiva de cresci-
mento profissional que fazem-me sentir-se motiva-
do na empresa onde trabalho. Perceba que ter esse 
pensamento pode te ajudar a ser mais profissional, 
a teres vontade de crescer profissionalmente a al-
cançar bónus do teu trabalho.

O segredo de ser vitorioso não reside somen-
te no sucesso, mas sim nas pequenas superações e 
desafios enfeitados de muita luta que nos fazem ser 
mais firmes e vorazes no que queremos.

Enquanto outros choram, aproveita para vender 
lenços

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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"A fronteira é do domínio dos povos", enquanto 
os limites "pertencem ao domínio de alta diplomacia" 
- Machado  

  Há uma doença que perdura entre dois dos in-
tervenientes no conflito antiterrorista no norte de 
Moçambique, em meio a tantas fragilidades, há falta 
de comprometimento real no controle cerrado dos 
limites fronteiriços, o que tem contribuído para o au-
mento do contrabando de mercadorias, tráfico huma-
no, exportação ilegal de madeira moçambicana pelos 
portos de Tanzânia, garimpo e migração ilegal. Esta 
fronteira é também o principal corredor para o for-
necimento de armamentos e entrada de insurgentes 
que saem da República Democrática do Congo ou que 
têm aquele país como seu campo de treinamento.

As evidências apontam para uma incapacidade 
comunicacional e de recolha de informação do sec-
tor de contra-inteligência, falta de meios modernos 
de rastreamento do crime organizado, bem como de 
fortalecimento da luta e combate à máfia internacio-
nal, que usa mecanismos modernos e sofisticados 
para desestabilizar, prejudicar economicamente Mo-
çambique e contribuir na miséria e exploração de 
mão-de-obra naquela região fronteiriça, assim como 
o trabalho-escravo. Estes actos são perpetrados pela 
classe empresarial tanzaniana e por alguns moçam-
bicanos influentes na arena política e económica na-
quela região, apadrinhados por algum braço militar 
de alta patente, que faz vista grossa aos problemas de 
segurança na fronteira para o alcance de benefícios 
próprios.

Há várias esferas e vertentes do campo de estudo 
das relações bilaterais entre Moçambique e Tanzâ-
nia, as quais poderia trazer neste artigo. A partilha de 
uma fronteira frágil pressupõe-se ser uma das mais 
fundamentais vertentes de análise, pesquisa e reflexão 
profunda. Porém, o mais alarmante, e que me parece 
evidente, é que a fronteira propicia um círculo de ile-
galidades e contribui na cena do conflito actual. Estão 
os órgãos humanos e os recursos naturais a ser explo-
rados, contribuindo para que o conflito perdure.

A precariedade do salário da Polícia de Fronteira, 
dos homens do SERNIC e a falta de meios e forma-
ção adequados dos quadros da secreta nacional (SISE) 
contribuem para as fragilidades que propiciam os ín-

dices de corrupção e falta de estudos estratégicos de 
defesa e protecção daquela região. A incompetência 
técnica, na garantia de segurança efectiva, verificada 
nesta zona-fronteiriça, deriva da falta de qualifica-
dores, no SISE, que estabeleçam parâmetros investi-
gativos sem comprometimento político, evitando-se, 
assim, a fuga de informação deliberada ou a manipu-
lação dos estudos técnicos efectuados no terreno.

Nesse sentido, as fragilidades das fronteiras mo-
çambicanas devem ser corrigidas com a intensificação 
do intercâmbio em termos de segurança e aprimora-
mento dos mecanismos tecnológicos, como vinquei 
no anterior artigo, para a compreensão das fragilida-
des mútuas e elevar os padrões de segurança na região.

A Estratégia da União Africana para uma Melhor 
Governação Integrada das Fronteiras (2020), segun-
do estudos levados a cabo por algumas organizações, 
têm implicações significativas no combate e preven-
ção do crime organizado transnacional. Em particu-
lar, levanta questões sobre a possível transformação 
de abordagens de segurança fronteiriça frequente-
mente militares em iniciativas multissectoriais e cen-
tradas nas pessoas para abordar estas questões. O que 
não tem resultado de forma significativa para o nosso 
país.

 Apesar de as actividades de patrulha conjunta e 
de troca de informações de inteligência militar com a 
Tanzânia, no âmbito da contra-insurgência, serem ro-
tuladas como “humanitárias e de âmbito de amizade 
bilateral”, após a morte de Magfuli tem sido reforça-
das cada vez mais pela actual Presidente da Tanzânia, 
Samia Suluhu, com uma presença militar tanzaniana 
robusta, um hospital de campanha em Moçambique, 
no âmbito da SAMIM, embora tenham recentemente 
sofrido uma emboscada por parte dos terroristas. Tal 
facto levanta suspeitas em relação à possível fuga de 
informação militar e de estratégias, tendo em conta 
que o reduto dos terroristas são as fronteiras tanza-
nianas, onde contam com apoio de certa classe militar 
local, o que tem reduzido a confiança no âmbito da 
patrulha conjunta. Tal situação causou desconfianças 
no seio das tropas que patrulham a zona nos modelos 
de partilha de informação concebidos.

A partilha e controlo de informações de segurança 
a nível fronteiriço têm sido escassas e de pouca ope-

racionalidade do lado da inteligência moçambicana, 
para fazer face aos negócios ilegais e ao terrorismo 
que se implantou nesta região.

A criminalidade na zona de fronteira com outros 
países é um tema negligenciado pelas investigações da 
secreta moçambicana. Dentro desta lógica, os países 
firmaram estratégias para combater o tráfico ilícito 
de drogas, bem como outros grupos organizados que 
actuam na fronteira, mas este espaço tem sido margi-
nalizado, por se encontrar afastado do centro político 
e económico.

Todavia, precisamos de fazer uma análise compa-
rativa dos índices de perda fiscal na fronteira da Tan-
zânia comparativamente às fronteiras com Malawi, 
Zimbabwe e África do Sul ou Zâmbia, para melhorar 
o nosso conhecimento sobre a entrada e saída de bens, 
apreensões, índices de produção anual e perdas de 
receitas. Exemplos de boas práticas das fronteiras ex-
ternas da UE e EUA podem trazer outro plano no ob-
jectivo de reforçar institucionalmente o Ministério da 
Defesa Nacional, assim como do Interior, em termos 
de organização e acção coordenada, com a criação de 
procedimentos mais sofisticados.

Especial enfoque teria de ser dado à promoção da 
especialização e formação contínua, ao abrigo de uma 
metodologia de criação de especialistas que tenha por 
objectivo estudar constantemente as fronteiras nacio-
nais. Esta acção serve essencialmente para a criação e 
desenvolvimento de capacidades, numa abordagem 
orientada para dar resposta às necessidades de cada 
tipo de crime que for a surgir, tratando de questões 
como instrumentos de controlo fronteiriço.

Também tem de se trabalhar na optimização, na 
utilização dos equipamentos modernos e, de modo 
paralelo, buscar aperfeiçoar as práticas dos países vi-
zinhos para a melhoria e desenvolvimento de capaci-
dades visando a adequada utilização de bases de da-
dos com soluções viáveis.

Assim, a melhoria da interconectividade e a uti-
lização de soluções tecnológicas, na fronteira, con-
tribuiriam na melhoria da preservação dos direitos 
humanos nas fronteiras, da ética, e teria resultados 
palpáveis na investigação criminal, inteligência na 
gestão de fronteiras, protecção internacional e combi-
nação de correntes migratórias.

O SISE de palmo e meio no combate ao crime 
organizado na fronteira com a Tanzânia

 Nobre Rassul
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Edson Macuacua e uma visão de desenvolvimento 
social inspiradora

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

Testemunharam os meus olhos a capa-
cidade eloquente que este jovem líder e 
governante tem. Por cerca de uma hora, 
transmitiu a sua forma de pensar em rela-
ção ao desenvolvimento social e económi-
co de Moçambique, mas numa abordagem 
mais próxima das aspirações da província 
de que ele é digno dirigente. Já faz tem-
po que dúvidas sobre o futuro das abor-
dagens do ensino em Moçambique são 
levantadas e, até ao presente momento, a 
reflexão continua.

Macuacua foi ao encontro destas ques-
tões e das dúvidas de muitos de nós, que 
o ouvimos dar uma aula de sapiência 
à sua moda, focando as suas linhas de 
análise na forma como o ensino técnico-
-profissional deve ser visto nesta parte da 
província, em particular, e em Moçambi-
que, no geral. Edson confronta-nos com 
várias questões, tais como: o porquê de 
tanta inércia por parte dos institutos de 
formação profissional em assumir novos 
modelos de ensino e formação dos jovens, 
com vista a resolver as questões básicas de 
empregabilidade?

Levanta, na sua análise, elementos tais 
como os longos períodos de formação, a 
inflexibilidade na adaptação dos curricu-
la de ensino, ou seja, a renitência que nega 
a mudança sob o pretexto de que “sempre 
assim o fizemos”. Para este alto dirigente, 
é chegado o tempo de se imprimir algum 
tipo de mudança na forma como o ensino 
técnico-profissional é feito. Segundo ele, 
o ensino técnico-profissional deve im-
pulsionar um conjunto de reformas, des-
pindo-se do modelo tradicional e criando 
modelos inovadores focados na resposta 
às exigências do mercado. 

As formações profissionalizantes não 

podem ser oferecidas só porque os curri-
cula demandam, nem vale a pena ensinar 
aos jovens conteúdos científicos que não 
lhes agregam valor. 

Este jovem dirigente foi mais longe, 
ao lembrar que Manica, como província, 
é dona duma abundante riqueza em ter-
mos de recursos naturais. Manica tem 
terra suficiente para a produção agríco-
la, possui recursos minerais, florestais 
e faunísticos, mas, quando se estabelece 
uma relação entre o potencial - quer a ní-
vel de recusrsos naturais, quer a nível de 
recursos humanos -, e aquilo que ela de 
facto oferece, conclui-se haver conflitos. 
Há pouca certeza de que os jovens estejam 
habilitados para responder aos desafios a 
que a província impõe. 

O dirigente levanta ainda questões de 
orientação para maior aproveitamento 
da actividade turística, apontando para a 
necessidade de formação e orientação dos 
jovens para se colocarem ao nível dos pa-
drões internacionais nesta. Formar guias 
turísticos pode ser uma forma de satisfa-
zer às necessidades de parques tais como 
Chimanimane, Banhine, Limpopo e Ba-
zaruto. É preciso que se vá atrás de res-
postas às necessidades do sector privado, 
para que melhor se possa responder à ac-
tual demanda nos campos imobiliário e 
automóvel, o que significa ter institutos 
de formação técnico-profissional virados 
à construção civil, engenharia mecânica, 
electricidade-auto, carpintaria, etc. 

Esta abordagem cheia de verdades lúci-
das vem, mais uma vez, lembrar a impor-
tância de sermos frontais na construção e 
consolidação da nossa visão de desenvol-
vimento sócio-económico, lutando con-
tra algum comodismo que, hoje, tem-nos 

abraçado. É, de facto, chegado o tempo 
de mudança de atitudes, despindo todo o 
tipo de preconceito, para que abordagens 
profissionalizantes sejam vistas como um 
valor inequívoco na luta contra a pobre-
za e na redução de casos de delinquência 
juvenil. Só assim é que a vulnerabilidade 
pode reduzir, dando espaço à independên-
cia, autonomia e auto-estima dos jovens. 

É preciso ter coragem de dizer que não 
é pelo longo tempo de formação que se 
responde às questões de qualidade e efi-
ciência no exercício das nossas funções. 
Não é aprendendo o que não é prioritário 
que seremos melhores do que quem esteja 
munido do “saber fazer”, assim como não 
deve ser prioridade aprender e receber o 
canudo para apenas embelezar o armá-
rio. Precisamos de incutir a visão de que 
é preciso aprender para ganhar, ou seja, 
habilidades para a vida devem servir para 
responder às necessidades básicas do nos-
so graduado e da comunidade. 

Cá por mim, só podemos dizer obri-
gado a Edson Macuacua, por incutir esta 
nova forma e dinâmica nos nossos direc-
tores. Aos mesmos, nada lhes resta senão 
fazer o uso desta directriz, porto segu-
ro para que mudanças se operem nestes 
centros. Senhores directores, insto-vos a 
levarem estas recomendações a peito, na 
certeza de que, no III Conselho Coorde-
nador, reportaremos acções de impacto e 
de desenvolvimento tangível. Obrigado, 
EM, pela sábia eloquência neste II Con-
selho Coordenador do Serviço Provincial 
de Assuntos Sociais, guiado pelo lema 
“Por um Serviço de Inclusão e Desenvol-
vimento Social”. 

Criemos condições necessárias para 
que o jovem saia da teoria para a prática.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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A trama do afilhado no casamento

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Parece inacreditável, mas aconte-
ceu em Maputo. Há cerca de quatro 
anos que João Nyampossa, nome fic-
tício, juntou-se a Judite. Tal como 
rezam as normas, o casal  devia ser 
acompanhado por padrinhos, e cou-
be ao noivo escolher as pessoas per-
feitas para que fossem os pais substi-
tutos naquela cerimónia.

Até aí, nada de mal existia. Mas o 
filme acontece justamente nas vés-
peras do casamento. Como sabeis, 
quando se aproxima a efectivação 
de uma cerimónia dessa natureza, 
é convocada uma série de reuniões 
preparatórias do evento, onde, ge-
ralmente, são apresentadas com que 
se vai coser o evento. Têm sido nestas 
reuniões que os noivos apresentam 
às famílias, em especial a do noivo, o 
que tem preparado para a festa.

Para o caso de João Nyampossa, 
o cenário foi diferente. Nyampos-
sa sempre aparecia nas reuniões 
em grande estilo, como se costuma 
dizer, ostentando ser homem orga-
nizado, garantido que tudo estava 
sendo preparado e estava a correr a 
contento. Mas, porque a verdade vem 
sempre à superfície, faltando poucos 
dias para a cerimónia do casamento, 
a irmã mais velha de João solicitou 
aos padrinhos para que exigissem 
que o afilhado apresentasse o que ti-
nha organizado para a cerimónia.

Eish, aí o caju podre caiu: depois 
da proposta feita pela irmã em plena 
reunião com os padrinhos, João mu-
dou de semblante, porque, de fac-
to,  nada de concreto havia prepa-
rado. Veja que o mentiroso do João 
havia dito aos padrinhos e ao resto 
da família que, com a ajuda de ami-
gos e colegas de trabalho, felizmente 
tinha conseguido comprar duas ca-
beças de gado, sendo uma para a ce-

rimónia na família da nova e a outra 
na família do noivo.

Atenção, amigo leitor! O que é que 
entende por duas cabeças de vaca 
para a cerimónia de casamento? De 
certeza, tudo dá a entender que trata-
-se de dois animais, duas vacas, con-
cretamente. Mas, na verdade, João 
Nyampossa se referia a duas "carca-
ças" de vaca, aquelas que geralmen-
te são exigidas por pedreiros quando 
pretendem fazer enchimento de pla-
ca. Ora, este era o primeiro balde de 
água fria que João deitava sobre os 
padrinhos.

Na ocasião, perguntaram-lhe so-
bre as alianças, o seu fato, os sapatos 
e outras tantas necessidades, e per-
cebeu-se que nada existia. Lamenta-
velmente, já não sobrava mais tempo 
para a alteração da data do casamen-
to e  os padrinhos tiveram que arcar 
com as despesas criadas pela desor-
ganização do afilhado.

O mais caricato é que, até ao dia 
casamento, os noivos não tinham 
alianças preparadas e os padrinhos 
tiveram que tirar suas próprias alian-
ças das mãos para dar por empresta-
do aos afilhados e evitar a vergonha 
pública.

Isso não bastava porque, na última 
reunião, em que foram descobertas as 
falsidades do afilhado, os padrinhos 
ficaram a saber que o noivo nem se-
quer havia comprado o fato e sapatos 
para ele e se casou graças aos amigos, 
que cederam por empréstimo um par 
de sapatos. Quanto ao fato, teve que 
recorrer a um bem antigo.

Como se pode notar, os padrinhos 
foram literalmente enganados e con-
ceberam um projecto prenhe de fal-
sidades, pelo que nada lhes sobrava 
senão encobrir uma vergonha tama-
nha nunca antes vista no mundo de 

casados. Foi assim que aconteceu o 
casamneto de João Nyampossa e sua 
esposa Judite. Mas, no dia seguin-
te, domingo, reservado ao xiguia-
na, a família da noiva, neste caso os 
pais dela, solicitaram que a cerimó-
nia acontecesse numa casa de campo 
algures num dos distritos fora da ci-
dade capital, onde haviam organiza-
do uma grande festa.

A última inacabável, tal como di-
zia o saudoso Xakuatika Ndzero, veio 
do padrinho, na manhã de domingo: 
"Escutem, afilhados, os nossos anéis/
alianças estão devidamente abençoa-
dos desde a data do nosso casamento 
e não podem voltar a ser entregues 
para novamente receberem a bênção”.

Assim sendo, o padrinho tirou do 
bolso uns anéis que não se sabe de 
que material eram feitos e foi com es-
tes que os noivos se apresentaram aos 
padres. 

Depois da cerimónia religiosa, to-
dos seguiam para festa de xiguiana 
no distrito e o padrinho, que anda-
va enfurecido devido ao vexame que 
passara ao longo daqueles dias, deci-
diu não levar o noivo na mesma via-
tura: "você me envergonhou bastante 
que não merece entrar em meu carro 
no dia de hoje. Vá a terminal da Jun-
ta e viage de chapa. Foi de facto uma 
situação triste, mas assim aconteceu, 
os padrinhos em viatura familiar e o 
noivo foi de chapa ao xiguiana.

Esta é uma  história de vida que 
eventualmente pode ajudar a todos 
os noivos, ou até aos próprios pa-
drinhos, a ganharem maior respon-
sabilidade em aspectos básicos e 
necessários para uma cerimónia de 
casamento. Caso para dizer: tenham 
cuidado, senhores padrinhos, com as 
falsas promessas dos vossos candida-
tos à afilhados.
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Texto: Quelto Janeiro
Foto: Albino MahumanaD&F

INÍCIO DE EXPORTAÇÃO DO GÁS LNG

Com o início das exportações do 
Gás Natural Liquefeito (LNG), 
produzido na plataforma flu-
tuante FLNG, na Área 4 da Ba-

cia do Rovuma, Moçambique coloca-se 
como uma das mais sérias alternativas 
para a Europa, que actualmente enfren-
ta escassez, depois de a Rússia reduzir 
os níveis de abastecimento.

Poucos dias após a inauguração da Plataforma Flu-
tuante FLNG, acto que se deu já depois de realizado 
o primeiro carregamento do gás extraído da Bacia do 
Rovuma, Moçambique é cada vez mais cotado no mer-
cado internacional como alternativa aos fornecedores 
tradicionais.

Segundo o economista Elcídio Bachita, o início das 
exportações acontece no momento mais apropriado 
para o país mostrar a sua musculatura económica, van-
tagens comparativas e competitivas.

 “Estas conquistas e realizações, que acontecem em 
menos de 15 dias, representam um marco importante 
para a história da economia de Moçambique. Colocam 
o país numa posição privilegiada na arena internacio-
nal como um dos maiores produtores e exportadores 
do gás natural. Sabemos que as reservas de gás na pro-
víncia de Cabo Delgado, mais concretamente na bacia 
do Rovuma, estão estimadas em cerca de 170 trilhões 
de pés-cúbicos, colocando Moçambique no grupo dos 
14 maiores países a nível do mundo, no que diz respeito 
à exploração do gás natural”, disse o economista, que 
falava nesta quinta-feira, 24 de Novembro, no Café da 
Manhã, da Rádio Moçambique.

Uma solução para a crise energética

Segundo Bachita, há condições para que Moçam-
bique seja uma solução para a crise energética que 
assola todo o mundo, possuindo ainda a vantagem 
de ter um “combustível menos nocivo ao ambiente, 

razão pela qual há essa procura por este recurso neste 
preciso momento”.

Para a fonte, o país encontra-se numa posição privi-
legiada, uma vez que o recurso será importante para 
alimentar as indústrias europeias, sobretudo as maiores 
economias daquele continente, como são os casos da 
França, Alemanha e Itália.

Estima-se que oito navios possam carregar o gás a 
partir da plataforma da Coral sul FNLG. 34.5 Milhões de 
dólares são esperados em receitas até ao final de 2022. 
Espera-se ainda 1.9 mil milhões de dólares até ao fim do 
próximo ano.

 
Os desafios de gestão

As receitas que advirão da exploração do gás, na ba-
cia do Rovuma, trazem um outro desafio ao país, que 
tem a ver com a gestão. “A exploração do gás, na ba-
cia do Rovuma, vai servir de alavanca de crescimento e 
desenvolvimento para a nossa economia. E esse cresci-
mento será sustentável e inclusivo se as receitas forem 
devidamente utilizadas, o que vai permitir que o país 
cresça a um nível sustentável. Por isso, há uma neces-
sidade de gerir de forma transparente, encontrando 
pessoas com capacidades técnicas suficientes para a 
gestão dos fundos”, disse.

A fonte sugere ainda que uma parte dos ganhos ob-
tidos seja transferida para a conta única do tesouro para 
fazer face às necessidades a nível da administração pú-
blica. Ou seja, “há uma necessidade de gerir o dinheiro 
de forma racional, de tal maneira que evitemos uma 
maldição dos recursos. Quando falamos de maldição, 
não estamos a falar de uma situação de conflitos, como 
ataques terroristas na zona norte, mas das consequên-
cias que estas mesmas receitas podem trazer para a 
economia. Deve-se fazer o uso desse dinheiro para im-
portantes sectores da economia nacional, porque não 
podemos depender somente da exploração do gás na-
tural, temos que fazer a diversificação da base econó-
mica para tornar a nossa economia mais competitiva a 
nível internacional”, realçou.   

Plataforma flutuante foi inaugurada pelo PR

Elcídio Bachita – Economista

Moçambique pode “salvar” Europa



SEGUNDA-FEIRA28  de Novembro de 202212 DOSSIERS & FACTOSPLANO DE FUNDO

suficiente.

Percorrer 20 km atrás de água

Com apenas 9, 12 e 15 anos de idade, João, Isménia 
e Maria Alberto percorrem, na companhia do seu burro, 
cerca de 20 km à pé. Os três irmãos estão a caminho do 
rio, com o objectivo de lavar a sua roupa e, ao mesmo 
tempo, levar água de consumo para casa. Contam que, 
diariamente, a sua rotina tem sido a mesma: acordar pela 
madrugada e sair em busca de água. Quando isso não 
acontece, dormem sem cozinhar e sem banho.

Os adolescentes, que conversavam com a nossa equi-
pa de reportagem às 7h, previam chegar ao rio às 12h, e 
iniciar a marcha de regresso às 18h. “Às vezes, levamos 
a nossa marmita para almoçarmos lá, mas hoje não le-
vamos nada, porque ontem a nossa mãe não cozinhou", 
contam.

 Maria Alberto, a mais velha, já fez a 7ª Classe e nes-
te momento não estuda, por falta de condições para se 
deslocar a um distrito vizinho. Deseja tornar-se enfermei-
ra para curar os doentes, um sonho que, para já, parece 
distante, mas não perde a esperança.

Raparigas forçadas a irem ao lar
A educação faz muita falta na localidade de Cupo. 

Sem escola de nível secundário, só saindo da localidade, 
por exemplo, para Mavume, é que os adolescentes po-
dem fazer a 8ª classe, o que raras vezes acontece porque, 
tal como os pais de Maria Alberto, a maioria dos encarre-
gados de educação não dispõe de condições.

O vazio deixado pela escola é preenchido pelas 
uniões prematuras, com os pais a empurrarem as suas 
filhas menores para o lar, onde moram com homens bem 

Cupo é um verdadeiro inferno em 
Funhalouro

SEM SERVIÇOS SOCIAIS

No distrito de Funhalouro, provín-
cia de Inhambane, encontra-se a 
localidade Cupo, onde vive-se um 
verdadeiro drama, caracteriza-

do por falta de quase tudo, com destaque 
para os serviços sociais básicos. A popula-
ção consome água imprópria, que, ainda 
assim, dista a bons quilómetros. Há relatos 
de doentes que morrem porque não existe 
nenhuma unidade sanitária nas proximi-
dades. O ensino não vai para além da 7ª 
classe, sendo que os alunos que queiram 
dar continuidade aos estudos são obriga-
dos a deslocar-se para a vila-sede ou a ou-
tros distritos vizinhos.

A localidade de Cupo localiza-se a mais de 10 km do 
povoado de Matacuane e a cerca de 90 km da Vila-sede 
do Distrito de Funhalouro. É rica em recursos florestais e 
faunísticos, o que, em teoria, seria mais do que suficiente 
para potenciar a região. Mas não é o que está a acontecer. 
Pelo contrário, a vida da população tem-se tornado cada 
vez mais difícil, um verdadeiro inferno na terra.

Em causa está a falta de quase tudo, com destaque 
para os serviços sociais básicos. Nesta parcela do distrito 
de Funhalouro, não existe sequer uma fonte de abaste-
cimento de água, muito menos uma unidade sanitária.

Boa parte da população sobrevive na base da caça e 
venda de material de construção. A agricultura não é de 
todo sustentável, devido ao tipo de solos, que não são 
favoráveis para a prática desta actividade. Por conta dis-

so, os produtos alimentares que abastecem as famílias 
provêm de fora e nem sempre chegam em quantidade 

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Crianças percorrem quilómetros atrás de água

No mesmo rio onde lavam, tiram água para o consumo



13SEGUNDA-FEIRA 28  de Novembro de 2022 DOSSIERS & FACTOS PLANO DE FUNDO

Crianças a caminho da escola

Crianças a caminho da escola

mais velhos e geralmente com certa estabilidade finan-
ceira. Ou seja, fazem-no em troca de melhores condições 
de vida.

Um exemplo vivo é o de Maria Madalena, que aos 13 
anos de idade foi obrigada pelos pais a se “casar” com um 
homem que trabalha na vizinha África do sul. Viveu no lar 
por cerca de oito meses, tempo suficiente para conceber 
um filho que já vai nos três anos de idade. A adolescente 
abandonou o lar. Para além do desprezo, conta que do 
marido recebia porrada sem motivos.

"Porque acordava e ficava em casa, os meus pais obri-
garam-me a ir ao lar, isso quando estava para completar 
13 anos, em 2018. Tentei fugir, mas não tinha como, já ti-
nha sido decidido o meu futuro e eu tive que obedecer. 
Quando cheguei ao lar, vi que eu ainda era muita criança 
para ser uma dona de casa, não sabia cozinhar. Eu ain-
da não tinha começado a fazer relações sexuais, para 
piorar, a minha primeira vez era com um senhor muito 
velho. Passados alguns meses, eu preferi abandonar o lar 
porque percebi que a escola era o melhor lugar para eu 
estar", conta a adolescente, que hoje frequenta a 9ª na lo-
calidade de Mavume.

 
Condições precárias na escola

Encontramos os professores Delso Guambe e Joana 
Samuel. Eles dão aulas numa escola local do primeiro 
grau, que conta com apenas duas salas de quase cinco 
metros de comprimento e três metros de largura. Foram 
construídas de material precário (estacas de simbire e 
capim).

Os alunos estudam sentados no chão, outros em 
bancos improvisados, apesar de haver muita madeira 
na região, que, diariamente, é explorada e vendida aos 
chineses.

"Trabalhamos mesmo de uma forma muito lamentá-
vel, devido às condições das nossas salas de aula. Isso difi-
culta muito a percepção da matéria por parte dos nossos 
alunos. Nos dias de chuva e na época do inverno, temos 
dispensado os alunos para casa", lamenta Joana Samuel.

 
Sem maternidade, mulheres dão à luz em casa

As mulheres grávidas passam igualmente por mo-
mentos de grande sofrimento. Devido à escassez de 

transporte (circula apenas duas vezes por semana – se-
gunda e sexta), muitas não conseguem fazer-se ao hospi-
tal para que sejam submetidas aos serviços de parto.

A alternativa, nestas circunstâncias, é fazer tais servi-
ços em casa, assistidas por mulheres experientes, o que, 
ainda assim, tem os seus riscos em termos de saúde.

Nossa equipa de reportagem apurou que várias pes-
soas, entre homens e mulheres, perdem a vida por falta 
de cuidados médicos. Com o semblante carregado, Se-
bastião Mutuque, pai de sete filhos, chora ao se lembrar 
da sua esposa que perdeu a vida em casa, por motivos de 
saúde, justamente por não ter conseguido dinheiro para 
pagar o transporte para levá-la ao hospital. A fonte pede a 
quem de direito para solucionar o problema o mais rápido 

possível.
  "Se pelo menos o nosso governo construísse um 

centro de saúde, ficaríamos muito felizes, não podería-
mos sofrer à procura destes serviços. Estamos a pedir 
que o nosso governo possa nos ajudar de modo a sair-
mos deste problema", apela.

Há dois meses, Madalena Fernando perdeu o seu 
bebé recém-nascido durante o parto, alegadamente 
porque não teve ajuda dos profissionais da saúde. O 
infortúnio deu-se quando estava a caminho do centro 
de saúde de Mavume, que dista cerca de 30 km da loca-
lidade de Cupo, na companhia da sua irmã mais nova. 
A caminhada não durou muito tempo, pois começou a 
sentir dores que a impediam de andar. Quando se sen-
tou no chão, descobriu que o bebé já havia nascido. Gri-
tou, pedindo socorro, mas a sua irmã era inexperiente e 
nada podia fazer para salvar a vida do bebé.

"Eu ainda me lembro como se fosse hoje daquele 
dia, porque não é fácil esquecer que um dia perdi o meu 
filho porque não consegui chegar ao hospital devido à 
distância. Desmaiei e só fui acordar na cama do hospital. 
Quando perguntei o que tinha acontecido, disseram-me 
que eu tinha dado à luz na rua e que o bebé não resistiu".

 
“Realidade dramática”

A realidade vivida pelos residentes daquela região é 
triste e comovente. É comum encontrar crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos trajando roupas rasgadas, 
com o corpo pálido e a exalar cheiro nauseabundo, isso 
por falta de higiene.

Jorge Pululo é líder comunitário do segundo escalão 
no povoado de Matacuane. Fala de uma situação dra-
mática e revela que as comunidades locais ficam alivia-
das apenas nos dias em que a chuva cai, uma vez que 
aproveitam para encher todos os recipientes de água.

"Gostaríamos que o governo abrisse pelo menos 
um furo de água para beneficiar esta comunidade da-
qui deste povoado. É difícil ver a mesma população a 
reclamar querendo água e não encontrá-la. E eu, como 
líder comunitário, não durmo à vontade, porque todos 
os dias sofro pressão e a população pensa que eu não 
canalizo as preocupações a quem de direito".

O governo do distrito de Funhalouro tem conhe-
cimento destas preocupações, de tal forma que já 
realizou um encontro com a população local, no qual 
deixou ficar várias promessas, aguardando-se a sua 
concretização.



SEGUNDA-FEIRA28  de Novembro de 202214 DOSSIERS & FACTOSINSS

âmbito do Programa de Acção Sanitária e 
Social, diversas acções visando a melho-
ria da sua qualidade de vida, como são os 
casos de oferta de cadeiras de rodas para 
os que possuem necessidades especiais; 
os apoios em material de construção e em 
habitações; a assistência aos que sofrem 
de problemas de vista; ofertas de cestas 
básicas e material de protecção contra 
pandemias, entre outras acções.

Ainda no âmbito da melhoria da vida 
dos pensionistas, o INSS tem feito, anual-
mente, a actualização das pensões sem-
pre que há reajuste dos salários mínimos 
dos oito sectores de actividade do sector 
privado, que são anunciados pelo Go-
verno, depois de serem aprovados, por 
consenso, na Comissão Consultiva do 
Trabalho.

  Para este ano, não se fugiu a regra. A 
actualização das pensões foi feita depois 
do reajuste dos salários mínimos do sec-
tor privado e os pensionistas foram pagos 
os seus valores, com efeitos retroactivos a 
partir de Abril de 2022.

  De referir que a pensão mínima no 
INSS não pode, por imperativo legal, ser 
inferior a 90 " do salário mínimo mais bai-
xo e o INSS tem estado a respeitar as nor-
mas fazendo reajustamento das pensões.

INSS aposta na modernização

O INSS aposta cada vez mais 
na modernização e expan-
são, como forma de prestar 
serviços de qualidade aos 

utentes do Sistema de Segurança 
Social, nomeadamente contribuin-
tes (empresas), beneficiários (traba-
lhadores) e pensionistas.

Na lista das actividades desenvolvidas 
em prol dos beneficiários e pensionistas, 
a instituição tem estado a construir insta-
lações, um pouco por todo o País, com o 
objectivo de proporcionar um atendimento 
condigno, modernizar e simplificar os pro-
cedimentos para imprimir maior celerida-
de às solicitações recebidas, assim como a 
prestar apoio aos trabalhadores, incluindo 
para os Trabalhadores por Conta Própria, 
através de materiais de geração de rendi-
mento que os possibilitem ganhar dinheiro 
para garantirem a sua contribuição ao Sis-
tema de Segurança Social.

Aos pensionistas do Sistema de Segu-
rança Social, o INSS, motivado pelo espí-
rito de reconhecimento e valorização dos 
verdadeiros donos do Sistema de Seguran- ça Social, tem estado a desenvolver, no 

Benificiários e pensionistas

PARA PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE

Texto: CortesiaD&F

Ainda no âmbito da melho-
ria da vida dos pensionistas, 

o INSS tem feito, anualmente, a 
actualização das pensões sempre 
que há reajuste dos salários mí-
nimos dos oito sectores de activi-
dade do sector privado, que são 
anunciados pelo Governo, depois 
de serem aprovados, por consen-
so, na Comissão Consultiva do 
Trabalho.
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Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana     D&F

ACESSO AO FINANCIAMENTO PELAS PMEs

Empreendedores continuam a 
defender a redução de juros de 
financiamento como forma de 
garantir que os negócios gerem 

lucros sustentáveis. Pedem também a 
simplificação dos processos, visto que 
o excesso de burocracia é considerado 
um entrave ao crescimento das Peque-
nas e Médias Empresas (PMEs), sobretu-
do nas zonas rurais. Estas ideias foram 
defendidas à margem da 4ª Conferência 
Anual da Rede de Empresas para a Ex-
pansão da Nutrição – SBNMOZ, evento 
realizado nesta quarta-feira, em Mapu-
to, sob o lema “acelerando a transfor-
mação dos sistemas alimentares pela 
nutrição em Moçambique”

O director executivo da Agência do Desenvol-
vimento de Empreendedorismo, Policarto Tamele, 
defende ser preciso juntar vários actores de desen-
volvimento com vista a encontrar soluções capazes 
de proporcionar desenvolvimento sustentável às 
empresas.

Uma delas já foi encontrada e passa por o Banco 
de Moçambique reduzir os juros, por forma a incen-
tivar as entidades que financiam projectos, pois es-
tas “querem lucrar”.

Neste momento, a agência que lidera está a fazer 
um trabalho de advocacia no sentido de sensibilizar 
as autoridades a criarem créditos com juros benéfi-

cos, embora esteja ciente das várias crises que as-
solam o mundo.

 “Temos o problema da guerra Rússia – Ucrânia 
e a inflação, que de certa forma jogam contra nós 
que desejamos que haja essa redução. Mas é um 
trabalho que o Banco de Moçambique está a 
fazer no sentido de criar o equilíbrio”, realçou.

A Agência do Desenvolvimento de Em-
preendedorismo é responsável pelo en-
quadramento de jovens na componente da 

agricultura, e, segundo Policarto 
Tamele, está focada no empode-
ramento de jovens da zona rural.

 
“Temos que adoptar finanças 

combinadas”

Por sua vez, Rafael Nzucule, 
Gestor da Rede de Empresas para 
Expansão da Nutrição, defende a 
urgência de adoptar aquilo a que 
chama de “finanças combinadas”, 
um exercício que, segundo ele, 
consiste em identificar fontes de 
acesso ao financiamento que não 
sejam aquelas clássicas (bancos 
comerciais). “Se conseguirmos, 
por exemplo, através das agên-
cias de desenvolvimento, um su-
porte às empresas, a certa medi-
da, podem elas [agências] servir 
como alavanca para os negócios”, 
explica.

Para Nzucule, as empresas devem 
olhar para o mapa de produtos finan-
ceiros que existem no país ou fora, não 
somente para a banca. A perspectiva é 
mais tarde combinar estas fontes alter-
nativas com outro capital, tornando as 
empresas mais robustas e com mais ca-
pacidade de negociar.

Tudo isso está, porém, depen-
dente da capacidade das empre-
sas em vender os seus negócios 
aos investidores, diz a fonte.

“Os investidores arriscam o 
seu dinheiro se souberem que 
aquele produto é potencial. Não 
podemos afirmar que não existe 
dinheiro no país, mas devemos 
saber como mostramos o po-
tencial do nosso negócio. É um 
processo evolutivo, mas é preci-
so haver debate entre as partes”, 
explica.

A Rede de Empresas para Ex-
pansão da Nutrição foi criada pe-
las Nações Unidas, em 2010.

 
Queremos modelos de negócio 

que façam sentido

Já Henrique Bettencourt, en-
tusiasta do sector das pescas, 
em particular da pesca artesanal 
e aquacultura, defende o uso de 
um modelo de negócios que faça 

sentido, assim como a adopção 
de práticas que promovam eficiência no sector.

“Reduzindo perdas pós-captura, aumenta-se o produ-
to final que vai ao mercado”, pontua, fazendo notar que 
“30% do pescado, muitas vezes, não chega ao consumi-
dor final”.

Rafael Nzucule – Gestor da Rede de Empresas para Expansão da Nutrição

Henrique Bettencourt – Entusiasta do sector das pescas

Policarto Tamele – Agência do Desenvolvimento de 
Empreendedorismo

PMEs insistem que é preciso 
baixar juros

Bettencourt considera que se pode concretizar este 
sonho, organizando o sector de pescas, os pescadores, e 
investindo nas infra-estruturas de suporte.

“A maior parte dos núcleos de pesca não tem infra-
-estruturas de suporte, a começar pelo desembargador. 
Também é importante melhorar a infra-estrutura dos 
mercados de primeira venda, porque, neste momen-
to, a transacção do pescado é feita em condições não 
apropriadas”.



SEGUNDA-FEIRA28  de Novembro de 202216 DOSSIERS & FACTOSSOCIEDADE

NA CIDADE DA BEIRA

Texto: Faruk Alberto, BeiraD&F

Onda de assassinatos preocupa na Beira

Polícia acusada de colaborar com 
malfeitores
Os líderes comunitários, residentes 

na cidade Beira, acusam agentes 
da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), afectos nas es-

quadras, de estarem a favorecer o recrudes-
cimento da criminalidade, isto pelo facto de 
alegadamente colaborarem com os malfei-
tores.

Esta acusação foi apresentada no último sábado, 26 de 
Novembro, ao comandante provincial da PRM em Sofala, 
Joaquim Sive, durante um encontro de interacção Polícia-
Comunidade, inserido no âmbito do fortalecimento das 
relações existentes visando a prevenção e combate aos 
crimes.

 Além do colectivo de direcção do Comando Provincial 
da Corporação, a reunião contou ainda com a presença de 
comandantes distritais da lei e ordem deste ponto do país, 
bem como de todas as esquadras da cidade da Beira.

     Segundo contaram os líderes comunitários, quando 
as vítimas se dirigem às subunidades policiais para 
apresentarem queixas, a equipa em serviço supostamente 
liga para os criminosos a informar que alguém foi 
denunciá-los. O líder comunitário da Vila Massane, 
Chabu Bernardo, vincou que será difícil erradicar as 
acções criminosas devido à fraca colaboração entre as 
autoridades policiais e a comunidade da sua zona de 
jurisdição.

“Estamos a ver e viver na pele esta situação, visto que 
existem jovens que roubam, fumam e violam, mas, quando 
vamos dar ocorrência na esquadra, ao mesmo tempo os 
próprios agentes da PRM ligam para os bandidos a dizer 
que alguém veio denunciar o assalto ou roubo”, revelou.

“Quando isso acontece, nós somos procurados. E nas 
noites sofremos nas nossas casas porque fomos denunciar 
à polícia. Como líderes, temos que nos reunir sempre com 
a PRM para estudarmos formas de trabalhar e colaborar 
sem sobressaltos”, precisou.

 Jussa Joaquim, líder comunitário na Manga, pediu que a 

corporação mude a sua forma de actuação, acrescentando 
que não se pode ter amizades com bandidos.

“Não podemos admitir esse tipo de relação. Quando 
apanhamos ladrão e o levamos à esquadra, em menos 
de 24 horas está fora das celas porque pagou caução. 
Queremos união para combater a criminalidade. O povo 
deve-se sentir protegido pela lei e ordem e não o contrário”, 
anotou.

    Já o líder comunitário de Ndunda, João Marcelino, 
quer que a PRM seja mais atenta e vigilante nos bairros, 
controlando o movimento de pessoas que procuram 
casas para arrendar ou terrenos em zonas de expansão, 
visto que nos últimos dias regista-se muitas mortes na 
Beira.

“Como liderança comunitária, temos que trabalhar 
em estreita colaboração com a polícia para responder 
e prevenir a criminalidade. Queremos pedir mais um 
posto policial no Ndunda, porque aquela zona está em 
expansão”, solicitou.

 
Polícia promete ajustar actuação
 
Chamado a responder, o comandante da PRM em 

Sofala, Joaquim Sive, prometeu melhorar e ajustar a 
forma de actuação da sua corporação, tendo em conta as 
novas manifestações do crime.

“Para podermos fazer frente à criminalidade 
que ocorre nos bairros e noutros pontos, é preciso 
trabalharmos em equipa. A parceria polícia-comunidade 
tem que ser a estratégia para fragilizar os que criam 
problemas nos bairros, além de outras linhas operativas 
que a PRM vai usar”, adiantou.

Joaquim Sive incentivou a população a continuar 
vigilante em tudo que acontecer no seu local de residência, 
com vista a se ter um enfrentamento consentâneo com a 
realidade.

 “Temos que estar mais atentos. E os jovens não podem 
aceitar qualquer promessa de emprego de indivíduos 
estranhos que entram nas zonas para o recrutamento de 
pessoas. Sobre o posto em Ndunda, vamos nos dirigir à 
zona para avaliar de que forma podemos aproximar os 
nos serviços junto ao cidadãos”, finalizou.

“Como liderança comunitá-
ria, temos que trabalhar em 

estreita colaboração com a polí-
cia para responder e prevenir a 
criminalidade. Queremos pedir 
mais um posto policial no Ndun-
da, porque aquela zona está em 
expansão”
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EM QUELIMANE

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

número de mortes sobe para 6 em 2022

Quatro pessoas morrem em naufrágio
Uma das prováveis causas do nau-

frágio da canoa onde seguiam 10 
ocupantes foi o desentendimen-
to entre uma ocupante e o mari-

nheiro. Sucede que a passageira em causa 
saiu do seu lugar e foi pegar o marinheiro, 
o que fez com que a embarcação artesanal 
se desequilibrasse. O que piorou a situação 
é que a canoa tinha excedido o número de 
passageiros e infiltrava água.

Uma das 10 ocupantes que seguia na 
embarcação desentendeu-se com o marinheiro 
e, no acto, empurraram-se, o que desequilibrou a 
canoa. Na sequência, quatro pessoas morreram, 
duas das quais crianças. A canoa saia do 
povoado de Marrongane e tinha como destino 
o posto administrativo de Maquival, distrito de 
Quelimane. O naufrágio ocorreu por volta das 11 
horas de sábado.

Valdemiro, o marinheiro que comandava a 
embarcação artesanal, explicou que, durante o 
percurso, a canoa começou a registar infiltração 
de água. Na sequência, pediu calma a todos, 
porque já estava a escassos minutos da margem 
para atracar.

“A falecida que criou confusão na embarcação 
pediu à sua amiga para pegar a filha, porque queria 
tirar água na embarcação, mas ela não aceitou e, 
de repente, veio pegar a minha camisa em jeito 
de confusão. A canoa desequilibrou-se e começou 
a entrar água, tendo, de seguida, naufragado. A 
senhora que discutiu comigo e outras três pessoas 
morreram porque não conseguiram nadar”, contou o marinheiro. O Governo distrital deslocou-se ao local para 

prestar solidariedade às famílias enlutadas. 
Aliás, foi através das viaturas da administração 
distrital que foi possível remover os corpos do rio 
Namuinho.

Simplicio Andrade, administrador de 
Quelimane, explicou que “a presença do Governo 
visa prestar solidariedade e lamentar a situação. 
É triste porque as pessoas que saíram do distrito, 
doutro lado, nunca mais chegarão às suas casas por 
causa desta situação. Queremos lamentar porque 
sabemos que fica uma dor muito grande diante das 
famílias e não só”.

A administração marítima também esteve no 
terreno, e o respectivo administrador disse ser 
prematuro avançar as causas do naufrágio. Garantiu 
que trabalho será feito para apurar as causas.

“Haverá uma equipa multissectorial para 
trabalhar com os tripulantes envolvidos e com 
o proprietário da canoa para apurar o que terá 
ocorrido. A questão do naufrágio preocupa-nos, e 
procuramos apelar, regularmente, aos proprietários 
das embarcações para observarem a segurança 
para não se perderem vidas humanas”, exortou 
Henriques Francisco, administrador marítimo da 
Zambézia.

Os dados indicam que Zambézia passa a somar 
seis vítimas mortais por naufrágio só este ano. O 
País

Haverá uma equipa multis-
sectorial para trabalhar com 

os tripulantes envolvidos e com o 
proprietário da canoa para apurar 
o que terá ocorrido. A questão do 
naufrágio preocupa-nos, e procura-
mos apelar, regularmente, aos pro-
prietários das embarcações para 
observarem a segurança para não 
se perderem vidas humanas”
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Marracuene firma acordo com chineses

No âmbito da procura de parecerias 
com vista ao apoio ao desenvolvi-
mento do distrito de Marracuene, 
o administrador Shafee Sidat re-

cebeu na quinta-feira (24/11) um grupo de 
empresários da Chinada, pertencente à câ-
mara de comércio da cidade de ZHEJIANG.

No acto, foram discutidos aspectos de cooperação 
entre as partes e, na ocasião, foi oferecido um camião 
de cimento (600 sacos) ao distrito para fazer face às 
diversas obras que o distrito está realizar, assim como 
ficou a promessa da parte chinesa de tudo fazer para 
procurar apoios no sentido acabar com turmas ao ar 
livre no distrito com a construção de salas de aulas.

A província de Zhejiang é uma das províncias eco-
nomicamente mais desenvolvidas da China e está lo-
calizada na costa leste do país. 

”Estamos atentos e verificamos o crescimento do 
distrito, o trabalho do governo, sua seriedade e ca-
pacidade de fazer face aos diversas dificuldades, logo 
a câmara de comércio de ZHEJIANG decidiu apoiar e 
firmar acordo para ajudar na transformação e desen-
volvimento de Marracuene“ disse o presidente da or-
ganização na ocasião.

Sidat agradeceu em nome da população do distrito 
e prometeu que o apoio será direcionado ao desenvol-
vimento do distrito.Chineses garantem apoio ao distrito

Texto: Dossiers & FactosD&F

NO DOMÍNIO COMERCIAL

Graduados mais de 250 jovens em 
Marracuene

FORMADOS EM DIFERENTES ÁREAS

O último sábado, 26 de Novem-
bro, ficou marcado pela ceri-
mónia de graduação de 280 
jovens formados em diferentes 

áreas do saber, no distrito de Marracue-
ne, província de Maputo. O acto foi presi-
dido pelo administrador de Marracuene, 
Shafee Sidat.

O momento, caracterizado por grandes emoções, 
foi dirigido pelo administrador do distrito dos guer-
reiros, Shafee Sidat, e contou com a presença de mais 
de 700 participantes, dentre eles os directores dos ser-
viços distritais, membros do CDJ, técnicos do SDEJT, 
pais, encarregados, familiares e amigos dos graduados, 
formados nas áreas de Electricidade, Culinária, Gestão 
RH, Refrigeração, Contabilidade, Inglês prático, Beleza 
Estética.

A formação, que durou três meses, foi organizada 
pela ADEPH, Associação para o Desenvolvimento Po-
tencial Humano, em parceria com CDJ, Instituto de 
Gestão e Tecnologia, em coordenação com o governo 
distrital, onde foram graduados 175 mulheres e 114 
homens.

Lembrar que ainda decorre no distrito um outro curso de auto-emprego que termina no próximo mês de Dezembro com a presença de outros 173 jovens.

Texto: CortesiaD&F
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acanhada, não se liberta com facilidade, é 
uma pessoa aparentemente fechada, mas 
de um coração muito bom. Os momentos 
bons eram as minhas chegadas das via-
gens. Eu chegava e tinha uma série de coi-
sas para partilhar. Também tinha os meus 
outros filhos, os outros cantores que iam 
à casa conversar, passar o tempo. Sempre 
fomos abertos, acolhedores para amigos, 
família, e não diria tanto que tivemos mo-
mentos difíceis. Muito pelo contrário, sem-
pre fomos abençoados.

D&F: Disse na sua intervenção em 
palco que há uma pessoa que gostaria 
que estivesse nesse momento. De quem 
se trata?

R: Não me faça chorar, eu vou tentar 
não chorar. A pessoa que eu gostaria que 
estivesse no palco naquele momento é o 
pai do Ardiles, o meu esposo. Infelizmen-
te, partiu para a glória, não temos ele con-
nosco em pessoa, mas o temos no coração, 
porque ele sempre foi um companheiro 
maravilhoso, sempre foi um verdadeiro 
pai.

“Ardiles é muito lutador”

Ardiles é lutador e pessoa
maravilhosa
DJ Ardiles celebrou 20 anos de car-

reira no último sábado, 26 de No-
vembro, com um grande espec-
táculo que contou com músicos 

com quem partilha estúdios e palcos ao 
longo do seu percurso, são os casos de Mr 
Kuka, DH, DJ Júnior – nomes da República 
do Pandza – ou ainda daquele que diz ser 
o seu mestre, Nstar. No mega evento, es-
tava também uma estrela que não só bri-
lha, como é, talvez, a maior culpada pelo 
sucesso de um dos fundadores do Pan-
dza. Referimo-nos à mãe do DJ Ardiles, 
com quem Dossiers & Factos, que também 
marcou presença no evento na qualidade 
de parceiro de mídia, entabulou uma con-
versa divertida. Arlete Dina Muazena Mu-
luana apresentou-nos um Ardiles pouco 
conhecido pelo grande público, uma pes-
soa “acanhada e muito fechada” e que não 
gosta de partilhar coisas tristes. Revela 
ter sido uma criança fácil de cuidar, por 
ser obediente e uma pessoa de “coração 
bom e grande”. Difícil mesmo, confessa 
a mãe, foi aceitar o início da sua carreira 
como DJ, “porque um DJ não dorme em 
casa”. Facto é que, a dado passo, e quando 
se deu conta de que o filho amava o que 
fazia, a família apoiou-o, e é também res-
ponsável pelo monstro em que Ardiles se 
tornou na música moçambicana. De resto, 
a carreira do autor de “geração solução” 
enche de orgulho a mãe, que só lamenta 
o facto de o esposo não ter testemunha-
do a festa dos 20 anos. Caem-lhe lágrimas 
quando fala do pai do artista.

Dossiers & Factos (D&F): Hoje o seu 
filho comemora 20 anos de carreira. O 
que significa isso para uma mãe?

R: 20 Anos de carreira para mim signi-
ficam uma bênção, significa que o Ardiles 
trabalhou e continua trabalhando para 
chegar onde chegou hoje. É uma bênção 
para mim, como mãe, ter o Ardiles onde 
está hoje.

D&F: Como foi educar Ardiles e de-
pois descobrir que tinha talento como 
músico?

R: Educar o Ardiles não foi tão difícil as-
sim, porque ele é um filho que toda mãe 
gostaria de ter. Ele tem um coração bom 
e grande. É um filho obediente, uma pes-
soa espectacular. O que aconteceu e pare-
cia errado foi o início da carreira dele. Ele 

começou como DJ, e um DJ não dorme 
em casa. Passava muitas noites fora e isso, 
para nós, não era tão saudável, queríamos 
um filho que fosse à escola e que não per-
desse noites. Mas, quando nos apercebe-
mos que este era realmente o sonho dele, 
começámos a ceder aos poucos, mas não 
diria que foi difícil educar o Ardiles, por-
que ele, como filho, é maravilhoso, é um 
espectáculo.

D&F: Ele é o seu primeiro filho?
R: É o meu primeiro filho. Eu tenho a 

Leotícia, que é a irmã do Ardiles. Eles têm 
uma diferença grande de idade, têm dife-
rença de nove anos.

 
Fechado mas com um bom coração

D&F: Quais foram os momentos mais 
difíceis de DJ Ardiles quando criança?

R: Os momentos mais difíceis para o 
Ardiles possivelmente tenham sido as mi-
nhas ausências, porque trabalhava e es-
tava constantemente fora de casa, e não 
cheguei a ser uma mãe presente. Mas ti-
nha o pai e tinha a minha mãe. Enfim, a 
minha família ficava com ele, mas talvez 
tenham sido estes os momentos mais difí-
ceis para ele. O Ardiles é uma pessoa muito 

MÃE DE ARDILES ORGULHOSA PELO PERCURSO DO FILHO

Texto: Serôdio TowoD&F

Arlete Maluana está orgulhosa pelo percurso do filho

• Continua na Pag 23



21SEGUNDA-FEIRA 28  de Novembro de 2022 DOSSIERS & FACTOS DESPORTO

ninos (Boxe) e Nelson Manuel (futebol de praia) em 
masculinos;

ATLETAS PARALÍMPICOS DO ANO: Edmil-
sa Governo em femininos e Hilário Chavela em 
masculinos;

EQUIPAS DO ANO: Ana Paula Sinaportar e Va-
nessa Muianga em femininos (voleibol) e selecção 
nacional de futebol de praia em masculinos.

ATLETA MAIS POPULAR: Rady Gramane (boxe);
TREINADORES DO ANO: Leonor Marizola, fe-

mininos (andebol) e Lucas Sinóia em masculinos 
(boxe);

ATLETA REVELAÇÃO: Benvida Lunguela 
(taekwondo);

ÁRBITROS DO ANO: Joceline Nogueira em fe-
mininos (voleibol) e Luís Marcelino em masculinos 
(automobilismo);

JORNALISTAS DESPORTIVOS DO ANO  (lau-
reados a título póstumo): João de Sousa (rádio) e 
Rui Hélder (basquetebol) homenageados a título 
póstumo!

FAMÍLIAS DO DESPORTO: Matos (basquete-
bol), Nhacale (ténis), Albazine (basquetebol), Escu-
ludes (patinagem), Cumbe e Wing (boxe);

PRÉMIO CARREIRA: Penalva César (andebol), 
Nicolau Manjante (Patinagem), Amilcar Soares (fu-
tebol), Claudete Pereira (futebol), Domingos Langa 
(atletismo), José Martins (atletismo).

PRÉMIO PRESTÍGIO: Joel Libombo, antigo mi-
nistro da Juventude e Desporto.

Federação Desportiva do Ano: Federação Mo-
çambicana de Judo. [OC]

SED distingue os melhores de 2021

A Secretaria de Estado do 
Desporto (SED) distinguiu 
na noite de quinta-feira, 
24 de Novembro, em Ma-

puto, os agentes desportivos que 
mais se destacaram ao longo do ano 
2021. Na cerimónia que juntou a fa-
mília do desporto moçambicano, a 
pugilista Alcinda Panguana em fe-
mininos e Nelson Manuel em mas-
culinos, do futebol de praia, foram 
laureados como Atletas do Ano. No 
desporto adaptado, o mesmo pré-
mio coube a Edmilsa Governo e Hi-
lário Chavela, respectivamente.

Na categoria de Atleta Mais Popular, a pu-
gilista Rady Gramane foi a mais votada pelo 
público, superando assim a concorrência de 
Reinildo Mandava e de Nelson Manuel.

Na premiação colectiva, a dupla do volei-
bol de praia Ana Paula Sinaportar e Vanessa 
Muianga, bem como a selecção nacional de fu-
tebol de praia foram distinguidas como Equi-
pas do Ano 2021 em femininos e masculinos, 
respectivamente.

Ainda nesta cerimónia, o antigo ministro da 
Juventude e Desporto, Joel Libombo, foi agra-
ciado com o galardão de Prémio Prestígio pela 
revolução que liderou no sector do desporto 
enquanto governante.

Eis a lista completa dos laureados na noite de 
Gala do Desporto:

ATLETAS DO ANO: Alcinda Panguana em femi-

O boxe voltou a destacar-se

GALA DO DESPORTO

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane.

D&F

Ainda nesta cerimónia, 
o antigo ministro da Ju-

ventude e Desporto, Joel Li-
bombo, foi agraciado com o 
galardão de Prémio Prestí-
gio pela revolução que lide-
rou no sector do desporto 
enquanto governante.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Sem comentários
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da minha vida, que são os meus filhos e os 
meus netos. Então, a minha nora é uma mu-
lher maravilhosa, muito minha amiga e é uma 
filha para mim. Eu e ela não somos nora nem 
sogra, somos mãe e filha. É uma mulher mara-
vilhosa, eu amo também a minha nora, muito.

D&F: Sei que estamos num momen-
to feliz e de celebração, mas tenho que 
colocar esta pergunta. Quais foram as 
dificuldades que Ardiles enfrentou na 
carreira e que, como mãe, lhe partiram 
o coração?

R: Dificuldades são imensas, mas uma 
das características do Ardiles é ser mui-
to lutador, quando tem uma coisa triste, 
não tira para fora. Eu sempre digo a ele, 
às vezes, ligo e, pelo “alô” dele, sinto que 
não está bem. Então, digo ‘tu hoje não es-
tás bem’, e ele diz ‘não, mãe, estou bem’. 
Eu respondo ‘não te esqueças, tu tens um 
cordão umbilical ligado ao meu. Foi cor-
tado, mas continua ligado ao meu’. As difi-
culdades existem, não diria exactamente 
do Ardiles, mas são dificuldades do país. 
Às vezes, falta apoio, mas ele sempre lu-
tou e conseguiu chegar onde está.

“Jamais poderia me dar mal com a pes-
soa que cuida das pessoas mais impor-
tantes da minha vida, que são os meus fi-
lhos e os meus netos. Então, a minha nora 
é uma mulher maravilhosa, muito minha 
amiga e é uma filha para mim”

  D&F: Gostaria de deixar alguma 
mensagem para o DJ Ardiles através do 
jornal?

R: Uma mensagem no jornal não seria su-
ficiente, tendo em conta tudo o que gostaria 
de lhe dizer. Mas, resumindo tudo numa fra-
se curta, eu o amo muito.

D&F: Alguma mensagem para a tua nora?
R: Falar da minha nora é falar de uma mulher 

maravilhosa. Às vezes, as pessoas me questio-
nam porque tu e a tua nora se dão bem? Eu 
digo: jamais poderia me dar mal com a pes-
soa que cuida das pessoas mais importantes 

Abraço de mãe e filho no show dos 20 anos

Ao DJ Ardiles nunca faltou apoio da mãe
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INTERNACIONAL
Angola envia apoio
humanitário à RDC

  A ajuda de Angola é uma res-
posta do Presidente angolano, 
João Lourenço, a um pedido do 
seu homólogo congolês, Félix 
Tshisekedi, na sequência da mini-
-cimeira para a paz e segurança na 
região leste da RDCongo, realiza-
da em Luanda no passado dia 23, 

Situação dos refugiados é crítica

Angola enviou no sá-
bado, 26 de Novem-
bro, para a cidade 
de Goma mais de 30 

toneladas de alimentos para 
prestar apoio humanitário e 
assistência às populações des-
locadas em consequência do 
conflito armado no leste da Re-
pública Democrática do Congo 
(RDCongo).

adianta uma nota de imprensa da 
Presidência angolana.

João Lourenço é atualmente o 
presidente em exercício da Confe-
rência Internacional para a Região 
dos Grandes Lagos e mediador do 
processo de paz e segurança na 
região leste da RDCongo.

A mini-cimeira sobre a paz e 
segurança no leste da RDCongo 
decidiu a  cessação das hostilida-
des e um cessar-fogo dos rebeldes 
do movimento M23, que Kinsha-
sa diz ser apoiado pelo Ruanda, 
a partir das 18:00 locais de sexta-
-feira (27.11).

O M23,  uma antiga rebelião 
dos tutsi, pegou em armas no fi-
nal do ano passado e tem sido 
visto desde o início por Kinshasa 
como ativamente apoiado pelo 
Ruanda, apesar de o país negar o 
seu envolvimento.

Coach Lário ainda tira
sono à FMA

Coligação

Afinal,   por que o coach Lário é 
assim? O que o motiva a importunar 
a FMA? Quem lhe disse que a 
federação está “busy” nesses bons 
resultados dele? Por quê descobrir e 
potenciar esses tais talentos? Quer o 
quê, afinal? Sair do país dele, lá onde 
ele não nasceu, para vir descobrir 
talentos em outro país, que, por 
sinal, é o tal onde nasceu e onde 
tem de mendigar nacionalidade! 
Esse Lário só pode estar muito 
“ket". Como pode expor assim uma 
federação? Quanta petulância 
desse senhor. Agora a FMA tem 
que lhe engolir todas as semanas 

Vem aí a coligação dos partidos 
da oposição, anunciada com 
alguma pompa e circunstância. 
Não é a primeira vez que a 
oposição se junta para tentar 
derrubar o glorioso. Já no 
passado, houve este movimento 
e bateu na barra. Rochou, como 
diria o apresentador Fred Jossias. 
Mas o que há de diferente agora? 
Garganta crê que a oposição está 
mais fraquinha e fragilizada. Hoje 
temos um MDM à procura de nova 
identidade, uma vez que este 
partido, desde a sua fundação, 
andou sempre à reboque do seu 
falecido líder Daviz Simango, 
que era muito mais popular que 
o seu partido. Temos igualmente 
uma RENAMO sem norte, dividida 
em alas, em que os membros 
partido vão-se digladiando. 
Neste momento, ninguém colhe 
consenso dentro da RENAMO, 
mesmo o próprio presidente, 
que afastou dos lugares de topo 
membros notáveis, que tinham 
muito destaque em tempos 
do carismático líder Afonso 
Dlakama. Tal como o MDM, a 
RENAMO andou anos à reboque 
da imagem do seu falecido líder 
e o novo presidente não parece 

com os seus bons resultados que vai 
fazendo com os miúdos que arrastou 
com ele para Portugal. Está visível 
que ali há trabalho por parte do 
treinador, que conseguiu identificar 
e lapidar talentos. Enquanto isso, 
do lado oposto não acontece nada, 
parece que o grande trabalho 
desta federação foi deportar este 
treinador competente, porque ela, 
a FMA, parece não existir. Como diz 
um internauta, no mínimo, podiam 
recrutar os ladrões de pisca-pisca 
(já que são bons de corrida) para 
ver se pelo menos alcançam algum 
resultado.

ser o “tal", não parece ser o “Neo" 
que irá decifrar o “matrix". Por 
fim, temos aqueles partidos 
pequenos, nos quais, na verdade, 
nem os familiares votam. 
Neste momento, os mesmos 
se digladiam nas metrópoles, 
concretamente nas redes sociais, 
mas não se dão conta de que 
o voto não está aí, o voto está 
nas zonas rurais e, enquanto 
não penetrarem aí, o choro 
será sempre uma constante. Do 
outro lado da moeda, vão tentar 
derrubar um partido muito bem 
organizado e enraizado nas 
massas, e isso foi possível ver neste 
movimento das conferências de 
zona, distritais e provinciais que 
culminaram com a realização 
do Congresso do vermelhão. 
Infelizmente, este partido passa 
por um período menos bom, com 
algumas políticas a não terem 
o efeito desejado (como   a TSU). 
Aparentemente, vão pondo o 
partido de costas voltadas com 
aquele que, durante anos, foi o 
seu principal aliado, o funcionário 
público. Aliás, se perderem este 
braço, a situação pode se tornar 
muito perigosa para as aspirações 
deste partido.  A ver Vamos!
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