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COVID-19

Moçambique
regista
244 novas
infecções

CIMEIRA DE MAPUTO NA QUARTA-FEIRA

SADC volta a discutir
rn
a
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terrorismo

Moçambique registou
244 novas infecções nas
últimas 24 horas, elevando o cumulativo de casos
positivos para 72.367, dos
quais 71.998 são de transmissão local e 369 são casos importados.
Já são contabilizados 11
óbitos no mês de Junho,
com o registo de mais três
óbitos declarados ontem,
em homens de e 74 e 44
anos de idade, elevando
deste modo o cumulativo
de pessoas que perderam a
batalha para a covid-19 no
país para 874.
Mais dez indivíduos deram entrada nos centros
de internamento de covid-19 e em outras unidades hospitalares, elevando para 3517 o cumulativo
de pessoas internadas.
Entretanto, mais onze
pessoas de nacionalidade moçambicana foram
dadas como totalmente
recuperadas da covid-19,
totalizando 70.041 indivíduos previamente infectados que estão livres da
doença.
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Revisão da Lei
do Trabalho não deve
ser feita à pressa
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KENNETH KAUNDA (1924-2021)

Cai um dos últimos embondeiros
da liberdade da África Austral
d

BENTO VENÂNCIO

bento.venancio@snoticicas.co.mz

M

orreu quinta-feira
em Lusaka, aos
97 anos, Kenneth
Kaunda, presidente da Zâmbia de
1964 a 1991.
KK, como era carinhosamente chamado, dedicou a
sua vida à libertação do povo
zambiano, acção que se estendeu à região austral de
África, onde apoiou as independências de Moçambique,
Zimbabwe, Angola e Namíbia.
Foi um dos pilares do movimento regional da Linha
da Frente contra o regime do
apartheid na África do Sul.
Kaunda foi um pan-africanista convicto, como bem
sublinhou a União Africana
(UA).
Moussa Faki Mahamat, lí-

der da UA, disse que o ex-estadista zambiano foi um
dos melhores filhos de África,
tendo representado o verdadeiro senso do pan-africanismo.
Destacou o facto de, em
diferentes momentos da sua
vida, Kaunda ter apelado à
unidade do continente, à integração na luta contra a pobreza, fome e doenças.
Os planos do funeral de
Kaunda ainda não foram
anunciados e a Zâmbia observa 21 dias de luto nacional.

LUTO NA ÁFRICA
AUSTRAL
Moçambique observa desde 19 de Junho luto de seis
dias na sequência da morte
do antigo Presidente da República da Zâmbia Kenneth
Kaunda.

Durante este período, a
Bandeira Nacional e o Pavilhão Presidencial serão içados à meia haste em todo
o território nacional e nas
Missões Diplomáticas e Consulares da República de Moçambique.
A decisão tomada pelo
Conselho de Ministros durante a sua terceira Sessão
Extraordinária é justificada
pelos “laços históricos, de
irmandade, amizade e solidariedade existentes entre os
povos, governos e os Estados
moçambicano e zambiano e
contribuição valiosa da República da Zâmbia na Luta de
Libertação de Moçambique,
bem assim, a consolidação
da independência nacional”.
Outros países da região
observam igualmente luto,
designadamente Zimbabwe

(três dias), Tanzânia (7 dias),
África do Sul (dez dias), Bot-

suana (sete dias) e Namíbia
(sete dias).

Luto demonstra
Acordos de Lusaka Nunca colocou
principal legado
em causa a Zâmbia grandeza de Kaunda

www.jornaldomingo.co.mz

- Edson Muirazeque, docente
da Universidade Joaquim Chissano
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Edson Muirazeque define Kaunda como grande pan-africanista e sublinha que a sua morte
representa grande perda para os países da África
Austral.
“Caiu um embondeiro dos libertadores”, avaliou.
Edson destacou a luta incansável que KK travou, apoiando os movimentos de libertação de
alguns países, batendo-se de frente contra regimes minoritários brancos na Rodésia e África do
Sul.
“Desaparece uma figura que se confunde com
a história de libertação da África Austral”, apontou, acrescentando que o facto de muitos países
desta região terem decretado luto nacional demonstra a grandeza daquele líder histórico.
O nosso entrevistado disse ainda que para a
valorização do legado de Kaunda os países africanos devem lutar pela sua independência económica.
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Calton Cadeado enaltece o espírito nacionalista e
pan-africano de Kaunda pela luta incansável, abnegada, que dedicou a sua vida para libertar a Zâmbia
e outros países africanos, legado que inclui Moçambique.
“KK foi amigo de Moçambique e do seu povo”,
sublinhou, acrescentando que quando o Presidente
Joaquim Chissano completou 80 anos de vida, manifestou pessoalmente a vontade de se deslocar a Maputo para felicitá-lo, mas os médicos não deixaram,
referiu.
Sublinhou que acabou vindo a Maputo o filho dele,
gesto que mostra que Kaunda dava importância a Moçambique. E saudou o seu alto sentido patriótico, pois
KK lutou pelo seu povo. Introduziu o multipartidarismo, participou nas eleições, não ganhou e deixou o
poder sem mácula.
“Nunca colocou em causa o Estado zambiano”,
destacou Calton Cadeado, ressalvando que Moçambique teve em Lusaka, nos tempos de Kaunda, a porta
da sua independência.
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Para Paulo Wache, pesquisador de Relações internacionais e docente na Universidade Joaquim
Chissano, Kenneth Kaunda faz parte de uma geração de libertadores de África.
Acrescentou que para além de libertar o seu próprio país, liderando uma luta pacífica, ainda desafiou colonizadores, apoiando movimentos de libertação na região austral de África como o ANC, a
SWAPO, a FRELIMO, o MPLA e ZANU.
Explicou que, depois da Tanzânia, a Frelimo teve
a sua segunda casa na Zâmbia, visto como canal de
respiração num circuito de países então hostis como
a Rodésia do Sul, a África do Sul e o Malawi.
“Kaunda seguia ideais pan-africanistas, a par do
Mualimu Nyerere, Samora Machel, Eduardo Mondlane e Kwame Nkrumah”, disse, acrescentando:
“Ele lutou por uma África livre do colonialismo”.
Para Paulo Wache Moçambique tem como um dos
principais legados de Kaunda os Acordos de Lusaka,
que abriram o caminho para a sua independência
em Junho de 1975.

- Calton Cadeado, analista político
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- Paulo Wache, pesquisador de
relações internacionais
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EM CIMEIRA EXTRAORDINÁRIA, QUARTA-FEIRA EM MAPUTO

SADC decide seu papel
no combate ao terrorismo
d

Domingos Nhaúle

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

Fotos de I. Pereira
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Chefes de Estado membros da Dupla Troika da SADC
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concreto é a cimeira, isto é,
a reunião de todos os países
membros da organização, representada pelos Chefes de
Estado e de Governo”, explicou António Macheve.
Refira-se que a realização
da Cimeira de Maputo acontece porque quer Moçambique
quer a SADC estão convictos
de que o combate ao terrorismo não se faz fechando fronteiras de outros apoios bilaterais ou internacionais.
Para a eficácia da participação da SADC no combate
aos grupos armados, a equipa
de avaliação que se deslocou
à província de Cabo Delgado
propôs a criação de um mecanismo de coordenação que vai
integrar uma componente civil e militar e um centro conjunto de informações.
A decisão resulta da necessidade urgente de se ultrapassar os desafios de segurança
decorrentes do terrorismo e
extremismo violento, bem
como as parcerias necessárias
para a reposição da paz, reforço da estabilidade política e
económica na região para evitar a destruição de infra-estruturas sociais e económicas.

N

grande interesse no sentido
de se dar resposta e apoio regional da SADC a Moçambique
na luta contra o terrorismo em
Cabo Delgado.
Sublinhou que as necessidades de Moçambique já são
conhecidas, mormente aspectos logísticos, assistência
e treinamento às Forças de
Defesa e Segurança (FDS) em
matérias de combate ao terrorismo, entre outros aspectos
de carácter militar.
Explicou, na mesma entrevista, que o encontro havia sido convocado para 20 de
Junho corrente, mas que não
foi possível realizá-lo devido
à agenda apertada dos Chefes
de Estado e de Governo membros. “Neste sentido encontrou-se uma data próxima que
é esta quarta-feira”, frisou o
entrevistado.
Lembrou que o encontro
surge na sequência da reunião
havida a 27 de Maio último em
Maputo em que a Dupla Troika
validou as recomendações dos
técnicos, peritos militares que
estiveram em Cabo Delgado a
avaliar a situação.
“Quem tem o poder de
decisão sobre o tipo de apoio

e/

o porta-voz do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação, António Macheve,
assegurou que mais de metade dos 16 Chefes de Estado
e de Governo que compõem
a organização já confirmou a
sua presença no encontro de
Maputo, o qual se reveste de

Filipe Nyusi trocando impressões com Lazarus Chakwera, Presidente do Malawi
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s Chefes de Estado e
de Governo dos países da Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral (SADC) reúnem-se, esta
quarta-feira, em Maputo, em
cimeira extraordinária, tendo como principal ponto de
agenda a operacionalização
da cláusula do Pacto de Defesa
Mútua, no quadro dos esforços do combate ao terrorismo
que afecta alguns distritos da
província de Cabo Delgado.
No seu artigo seis, o pacto
assinado em Dar-Es-Salaam,
Tanzânia, e que entrou em vigor em 2008, refere que um
ataque armado contra um
estado-parte será considerado como uma ameaça à paz
e segurança regionais, sendo
que essa agressão deverá ser
respondida com uma acção
colectiva imediata por todos
os estados-membros.
Por seu turno, o número 2
do mesmo artigo estabelece
que cabe à Cimeira de Chefes
de Estado e de Governo determinar as acções colectivas,
sob proposta ou recomendação do órgão competente,
neste caso, a Troika do Órgão
de Política de Defesa e Segurança (presidida pelo Botswana e integra ainda o anterior
presidente, Zimbabwe, e o
próximo, África do Sul).
Em entrevista ao domingo,

LANÇADO CENTRO
REGIONAL
DE OPERAÇÕES
HUMANITÁRIAS
Entretanto, a fonte detalhou que a Cimeira de Maputo vai ser antecedida da
materialização do lema da
presidência de Moçambique
na organização que é “SADC,
40 Anos Construindo a paz
e Segurança, Promovendo o
Desenvolvimento e Resiliência, Face aos Desafios”.
Aliás, é nesta sequência
que está previsto para amanhã, segunda-feira, na cidade de Nacala, província
de Nampula, o lançamento
do Centro Regional de Operações Humanitárias e de
Emergência.
Igualmente o encontro vai
se pronunciar sobre o Relatório da Situação de Segurança
Alimentar na região, Género
e Desenvolvimento, questões
de luta contra o HIV-SIDA e a
prevenção e combate à pandemia da covid-19, bem como
decidir sobre a data e local para
a próxima cimeira de Chefes de
Estado e de Governo.
www.jornaldomingo.co.mz
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Conheça a Comissão
de Plano e Orçamento
d

Maria de lurdes Cossa
malu.cossa@snoticicas.co.mz

É

O pelouro de Economia e Finanças é um dos visados pela CPO

“O objectivo principal é assegurar que a componente de
boa governação esteja sempre
lá bem como certificar como
são geridos os fundos públicos”, explica António Niquice,

presidente da CPO.
Niquice explicou que, quando o Plano Económico Social e
Orçamento do Estado dão entrada na AR, a comissão por si
dirigida desencadeia um pro-

www.jornaldomingo.co.mz
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quisitos para integrar a Segunda Comissão, Niquice explicou
que cabe às bancadas parlamentares identificarem os quadros
que melhor podem representar os seus interesses, tendo em
conta as especificidades e a natureza do trabalho da comissão.
Avançou que, devido à especificidade das matérias tratadas na
comissão, é sempre bom ter uma formação que o habilite a participar activamente na formulação dos pareceres.
“Mas as bancadas é que têm a prerrogativa de indicar os quadros que devem compor as comissões”, frisou.
A Comissão de Plano e Orçamento está ligada a várias plataformas a níveis regional e internacional. Integra as comissões
de contas públicas nos países da SADC e o fórum das comissões e
contas públicas dos parlamentos a nível do Banco Mundial.
Através destas ligações, os integrantes colhem as boas práticas
sobre a gestão de contas públicas.

N

António Niquice

ht

A exiguidade de recursos
materiais e financeiros para
a execução das actividades
constitui um desafio com o
qual a Comissão de Plano e
Orçamento se debate para o
exercício pleno das suas competências.
Para a fiscalização das actividades executivas tem um
fundo de 21 dias, tempo que
não permite um trabalho
aprofundado. “O país é vasto e
a comissão tem de fazer a verificação, no detalhe, do grau
de aplicação dos recursos. Tínhamos de ter um tempo suficiente que permitisse que em
grupos até pouco mais pequenos fosse feita essa interacção
ao nível do detalhe necessário.
E é preciso ter em conta que,
actualmente, com o processo
em curso da descentralização
emergiram outros desafios e
com esses desafios resultantes
da descentralização há necessidades adicionais”.
Entretanto, quanto aos re-

l

Desafios

cesso de estudo e análise ao nível interno e também partilha
esses instrumentos com as organizações da sociedade civil e
outras partes interessadas para
que possam fazer a sua apreciação e contribuição.
“Uma vez remetidas as contribuições, a comissão valida
os documentos e os subsídios
e alimenta o processo de formulação do parecer que é por
nós adoptado e apresentado em
plenária”, disse.
Portanto, prosseguiu, é um
exercício dinâmico que exige
rigor científico “e é exactamente por isso que nós, enquanto comissão, privilegiamos a
abertura para um debate mais
profundo e leitura mais atenta e
analítica dos documentos para
permitir que tudo o que se diz e
se faz tenha o valor científico e
qualitativo necessário para uma
melhor qualidade de produção
legislativa e dos respectivos pareceres”.
Após a apreciação, os instrumentos são partilhados e
apresentados na sessão plenária onde são sujeitos a debate e
aprovação, através de uma resolução.

e/

chamada Comissão de
Plano e Orçamento
(CPO) ou por segunda
comissão da Assembleia da República (AR).
Tem como função fundamental
emitir pareceres sobre o Programa Quinquenal do Governo, Plano Económico e Social
(PES) e Orçamento do Estado
(OE). As suas competências
estendem-se para apreciação
em primeira instância da Conta Geral do Estado (CGE), bem
como a verificação das políticas
financeira, fiscal, política de
créditos e seguros.
Faz também parte das competências
desta
comissão
exercer a tutela dos sectores
ministeriais e organizações
da sociedade civil que têm interesse particular nas matérias
sobre a sua alçada. É composta
por 17 membros provenientes
das três bancadas com assento
no parlamento, nomeadamente Frelimo, Renamo e MDM.
A CPO fiscaliza ainda as actividades dos organismos estatais
e das empresas públicas ligadas
às recomendações ou demanda
da apreciação da Conta Geral do
Estado.

TRABALHO 			
FORA DO PLENÁRIO

Nos intervalos entre as
sessões plenárias, a segunda comissão tem, sobretudo,
levado a cabo jornadas parlamentares que consistem em

momentos de interacção e
fiscalização da actividade governativa. No presente intervalo, por exemplo, realizará
actividades de fiscalização
nas zonas Centro e Norte de
1 a 21 de Agosto, onde se vai
inteirar do cumprimento do
PES de 2021, nomeadamente,
“verificarmos se o que está
previsto está a ser feito e o
que é que não foi feito, bem
como as suas razões”.
Niquice explicou ainda que
o Governo, normalmente,
submete o relatório semestral das suas actividades e
que neste momento acredita
estar-se no processo de finalização e sistematização do
mesmo.
Em seguida vai se proceder, em sede da comissão, à
análise do documento, processo que se prevê inicie em
Agosto. “Mas também temos
ainda neste quinquénio dois
instrumentos que vão representar uma inovação no
processo de análise do grau
de implementação do PES e
OE”.
Niquice disse ainda que o
Governo submeteu o relatório de execução orçamental e
o balanço do PES de 2020. “É
importante referir que 2020
marca o primeiro ano do novo
ciclo de governação, mas foi
atípico tendo em conta os
vários problemas, nomeadamente covid-19, terrorismo e
os ataques armados na região
Centro”.
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SOBE

Desafio é melhorar
qualidade do ensino

O poeta e escritor Armando Artur
foi homenageado recentemente,
na cidade de Maputo, pelos 35 anos
de carreira. Com efeito, decorreu,
através das plataformas digitais, o
colóquio internacional “Armando
Artur – 35 anos de produção literária” que contou com a participação de vários escritores lusófonos.

MOÇAMBICANOS NA
ALEMANHA
NA
NOS
A
C
I
AMB
A
MOÇ EMANH
AL
Os artistas plásticos moçambicanos
Gonçalo Mabunda, Jorge Dias, Celestino Mudaulane, Mário Macilau
e Mauro Pinto estão representados
na exposição itinerante “Territórios:
da Liberdade e da Diversidade”, em
Berlim, Alemanha. A mostra, organizada pela Embaixada de Portugal,
reúne 30 artistas da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa.

DESCE

Temos quadros competentes reconhecidos a nível internacional
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Cinco indivíduos de idades compreendidas entre os 31 e 58 anos de
idade encontram-se detidos desde
quarta-feira, na cidade de Maputo,
indiciados de rapto de um empresário de nacionalidade indiana. O
grupo integra agentes da Polícia
da República de Moçambique e do
Serviço Nacional de Investigação
Criminal.
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No concernente ao conflito em Cabo Delgado, o
académico diz identificar-se com a maneira como
o Governo tem estado a lidar com o problema.
“A guerra no Norte é uma pedra no sapato. Alguns advogam diálogo com os insurgentes outros
a via militar. Eu acho que as duas formas complementam-se”, afirmou Mazula, reconhecendo
que “este tipo de conflito leva o seu tempo. Temos
exemplos da Somália, África Ocidental e outras
parte do mundo onde o problema perdura”.
À questão sobre como dialogar com alguém que
ainda não tem rosto, o entrevistado respondeu não
querer entrar nesse debate porque os terroristas
estão a travar combate com as Forças de Defesa e
Segurança e a raptar e a matar cidadãos indefesos.
“Há que encontrar formas diplomáticas para esse
rosto que está a matar”.
O académico fala das calamidades naturais
como outro empecilho que ensombra as conquistas da Independência e neste capítulo defende a
construção de edifícios resilientes às mudanças
climáticas. “Temos de nos esforçar para nos prevenirmos deste desafio, construindo cada vez mais
habitações resilientes às intempéries, aproveitando as deixas dos ciclones Idai e Kenneth”.
Brazão Mazula apelou aos moçambicanos a não
vacilarem face à pandemia da covid-19 que nos
últimos dias tende a ganhar contornos alarmantes
depois de uma relativa calma, fruto das medidas
tomadas pelo Governo. “É preciso mais cuidado, a
ameaça continua patente”.

ht

Brazão Mazula olha para os ataques armados na
região Centro e o terrorismo em alguns distritos de
Cabo Delgado como alguns dos problemas que estão a beliscar as conquistas da Independência.
“As guerras que se registam no Centro e Norte
interferem negativamente na economia do país. É
preciso terminar com isso. Sei que há um grande
esforço para eliminar este problema, mas temos
também um exercício que tem de ser pensado com
detalhe que é o DDR (Desmobilização, Desarmamento e Reintegração)”, afirmou.
De igual modo, ainda sobre os ataques armados
no Centro, o entrevistado diz ser importante embarcar para o diálogo com o grupo da auto-proclamada junta militar da Renamo. “Sei que o DDR das
forças residuais da Renamo está em andamento,
mas também é preciso acarinhar Mariano Nhongo
para que se reencontre com os moçambicanos”,
vincou. Questionado sobre se o país não estará a
abrir um precedente tendo em conta que assinou o
Acordo Geral de Paz, em 1992, e em 2019 o Acordo
de Paz e Reconciliação de Maputo, para resolver o
mesmo problema, Brazão respondeu: “um diálogo
para a paz nunca se esgota. É possível que de acordo em acordo haja aspectos que a gente tenha falhado, então, é necessário identificar essas falhas”.
E acrescentou: “Enquanto houver falhas que
criam problemas e descontentamento há que sentar à mesma mesa para saná-los. Mas atenção que
as partes envolvidas devem ser honestas no sentido
de respeitar os compromissos assumidos”.
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Guerra belisca conquistas

do Sistema Nacional de Educação
pretende aperfeiçoar cada vez mais
este segmento.
Quanto ao ensino superior, entende que formar um licenciado
tem desafios que passam pelo apetrecho das escolas em meios humanos e materiais.
Aliás, sobre o apetrechamento
das escolas diz não perceber qual
foi o desfecho da iniciativa governamental de produção de carteiras
a partir da madeira aprendida aos
madeireiros ilegais.
“A madeira explorada ilegalmente era usada para produzir carteiras, no entanto, parece-me que
tal iniciativa foi posta de lado e várias escolas continuam sem mobiliário, o que de per si pode interferir
negativamente na formação das
crianças”, explicou.
Ressalvou que relativamente às
instalações é de louvar o facto de as
novas construções contemplarem
rampas para os deficientes físicos
acederem aos estabelecimentos de
ensino. “Porém, a situação de alguns deficientes não terem acesso a
vários níveis de ensino deixa muito a desejar. Ou seja há desafios na
educação inclusiva”.
O outro desafio segundo Brazão
tem a ver com a consciencialização
da sociedade de modo a perceber
que a rapariga tem os mesmos direitos que os rapazes. “Há casos em
que a rapariga vai à escola e depois
tem de interromper os estudos
porque foi forçada a se juntar a um
homem adulto. Aqui apelo para
que os líderes comunitários intensifiquem a sua luta contra as uniões
prematuras”.
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de Doutoramento. Esta é uma
das apostas para garantir quadros
competentes”.
Brazão Mazula entende igualmente que o ensino primário requer professores devidamente formados, sendo que a revisão da Lei

N

tende ser prioritária a melhoria
da qualidade do ensino, desde o
primário até ao nível superior. “O
desafio principal é a qualidade. Sei
que as autoridades trabalham para
que nas universidades leccionem
docentes qualificados e com grau
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ARMANDO ARTUR

– Brazão Mazula, académico e antigo reitor da UEM

razão Mazula, académico e primeiro presidente
da Comissão Nacional de
Eleições (CNE), considera a formação interna de
quadros como a principal conquista dos moçambicanos nos 46 anos
de independência.
Em entrevista ao domingo a
propósito do aniversário da independência nacional, efeméride que
se assinala a 25 de Junho, Brazão
Mazula defende que, como fruto
da liberdade, a Educação vem-se
expandido até às zonas recônditas
do país, o que era impensável durante o período colonial português.
“Hoje temos, inclusive, instituições de ensino técnico e universidades em quase todas as províncias e alguns distritos. Relevo a
Educação porque é a partir daí que
saem os vários quadros e técnicos
para diversos sectores económicos
e sociais, culturais, desportivos e
políticos”.
Ainda para ilustrar a importância da Educação, Mazula referiu-se
ao facto de Moçambique ter quadros em diversas áreas da Organização das Nações Unidas (ONU).
No entanto, o académico en-
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As autoridades apreenderam,
no distrito de Caia, em Sofala,
três camiões que transportavam
madeira em toro cortada ilegalmente. Segundo o director do
Serviço Distrital das Actividades Económicas, Tiago Tomás,
depois de serem interceptados
por fiscais florestais, os condutores dos camiões apresentaram
guias falsas.
www.jornaldomingo.co.mz

Nacional

6

20 de Junho de 2021

Moçambique pode
travar a tuberculose
Ivan Manhiça, director do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose,
no MISAU, fala ao domingo sobre as principais linhas orientadoras
d

BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz
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Ivan Manhiça: A resistência aos medicamentos é um desafio
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Moçambique poderá adoptar brevemente um novo regime terapêutico para o tratamento da tuberculose.
Trata-se de um regime mais curto, composto por 4 fármacos cuja
eficácia foi provada durante um ensaio clínico (denominado “Estudo
31”) liderado pelo Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos
Estados Unidos da América e recentemente aprovado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Segundo a OMS, o novo regime é eficaz para tratar a tuberculose
sensível aos medicamentos em apenas 4 meses, menos 2 meses do
que o regime de tratamento actual que deve ser administrado durante 6 meses.
Regimes longos de tratamento apresentam sérios desafios para o
controlo da epidemia da tuberculose em todo o mundo. Estes têm
sido mais caros e pouco tolerados pelos doentes.
Com a introdução deste regime de tratamento, Moçambique poderá melhorar a adesão ao tratamento, reduzir a ocorrência de casos
de tuberculose resistente aos medicamentos e optimizar os custos do
tratamento por paciente, diminuído os encargos para o Serviço Nacional de Saúde.

de por TB em Moçambique reduziu
em 79%. Há necessidade de consolidar estes ganhos”, realça.
Seguem extractos da entrevista
em discurso directo.
A resistência aos medicamentos anti-tuberculose constitui um
desafio para o controlo da tuberculose. Este problema aumentou com
a tuberculose multidroga resistente, considerada actualmente uma
epidemia. Como Moçambique lida
com esta situação?
Quero, em primeiro lugar, partilhar que o consumo inadequado
de medicamentos provoca o que as
autoridades sanitárias chamam de

//t

Reduz tempo
para tratamento

está a conduzir neste momento o
terceiro Inquérito Nacional de Resistência a Drogas (usadas no tratamento da TB). Este estudo vai aferir
a situação actual de resistência aos
medicamentos usados no tratamento da tuberculose no país.
Nota de realce vai à constatação
de o país ter mantido, durante os
últimos 5 anos, uma taxa de sucesso do tratamento de no mínimo
90%.
“Com uma cobertura de tratamento de 88% e uma taxa de sucesso do tratamento de 90%, posso
afirmar que estamos no bom caminho. Nos últimos anos a mortalida-
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droga resistente.
O país debate-se, entretanto, com o problema tuberculose
multi-resistente. Sobre o assunto
Ivan Manhiça revelou que o MISAU

ht

ara Ivan Manhiça, director
do Programa Nacional de
Controlo à Tuberculose,
eliminar a tuberculose até
2030 não é uma utopia. É
uma aspiração que pode ser alcançada com o envolvimento de todos
os segmentos da sociedade.
Em entrevista concedida quinta-feira ao domingo, esclarece que
o número de pessoas com tuberculose diagnosticada no país duplicou em 5 anos como resultado
da melhoria do acesso aos serviços.
Ou seja, há cada vez mais pessoas
padecendo da doença a serem
diagnosticadas e com mais de 90%
a serem tratadas com sucesso.
A tuberculose (TB) é uma das
10 principais causas de morte a nível mundial. Antes do surgimento
da covid-19, a doença era considerada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) como a principal causa de morte por um único
agente infeccioso (ultrapassando
mesmo o HIV/SIDA).
Segundo o entrevistado, em
Moçambique a TB é a principal
causa de morte nas pessoas vivendo com HIV/SIDA. Estima-se que
cerca de 110.000 pessoas tenham
contraído a doença em 2019. Em
2020 o sector da saúde diagnosticou e notificou 97.093 casos de TB
dos quais 11.850 casos em crianças
e 1364 casos de tuberculose multi-

Tratamento de tuberculose terá novo paradigma

resistência antimicrobiana, um fenómeno caracterizado pelo desenvolvimento de “superbactérias”
capazes de resistir aos efeitos dos
tratamentos para as doenças.
À semelhança de todo o mundo, Moçambique tem estado a
mobilizar-se contra a resistência
antimicrobiana, que já foi eleita pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) como uma das dez
maiores ameaças à saúde pública
global. Sem a tomada de acções,
estima-se que até 2050 o problema
causará, anualmente, a perda de 10
milhões de vidas em todo o mundo, além de um prejuízo económico de 100 triliões de dólares.
No que concerne à tuberculose
multidroga resistente, Moçambique tem estado a potencializar
acções individuais e colectivas
de modo a informar a sociedade
e combater a sua ocorrência. De
entre as acções que temos estado a
desenvolver para evitar a ocorrência de cada vez mais casos da TB-MDR, quero destacar:
o desenvolvimento e a disponibilização de directrizes para orientar aos clínicos para um melhor
manejo dos medicamentos usados
para o tratamento da tuberculose
(uso racional dos medicamentos);
a disponibilização de informação educativa (para os pacientes e
para a sociedade) sobre a importância do cumprimento rigoroso
do tratamento prescrito pelos clínicos;
a disponibilização de informação (consciencialização colectiva
– disseminação de mensagens-chave através dos órgãos de Comunicação Social, plataformas
digitais, realização de palestras e
sessões educativas nas comunidades, incluindo visitas domiciliares)
sobre os sinais e sintomas da doença e a necessidade de ir a uma unidade sanitária para que se faça um
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anos. Em 2010 tínhamos apenas
34%. A expansão dos serviços de
diagnóstico e tratamento de TB de
qualidade, a manutenção de altas
taxas de sucesso no tratamento de
TB, a expansão do tratamento preventivo de TB e a expansão do tratamento anti-retroviral estão entre
os factores que contribuíram para a
redução do número de casos novos
da doença e consequente aumento
da cobertura do tratamento da TB
em Moçambique.
Qual é a taxa de sucesso de Moçambique no tratamento da tuberculose?
A taxa de sucesso de tratamento
é um indicador programático que
mostra qual é a proporção de pacientes diagnosticados com TB que
concluíram o tratamento com sucesso, ou seja, que ficaram curados.
Nos últimos 5 anos temos estado a
conseguir manter de forma consistente uma taxa de sucesso do tratamento de no mínimo 90%.
Estaremos em condições de eliminar a tuberculose como um problema de saúde pública, até 2030?
A Estratégia Global da Organização Mundial da Saúde para a Eliminação da Tuberculose preconiza
que para eliminar a TB até 2030 os
países devem:
reduzir a ocorrência de novos
casos da TB (a Taxa de Incidência)
em 80%;
reduzir em 90% o número de
mortes anuais por TB, até 2030
tendo como base aquelas registadas
em 2015;
assegurar que os pacientes e respectivas famílias não incorram em
custos devido à TB.
De entre as acções mais importantes para atingir estas metas o
país deve encontrar as pessoas com
TB e tratá-las com sucesso (assegurar que ficam curadas), cortando assim a cadeia de transmissão
da doença, reduzindo o número
de novas infecções e a mortalidade por TB. Com uma cobertura de
tratamento de 88% e uma taxa de
sucesso do tratamento de 90%,
posso afirmar que estamos no bom
caminho. Nos últimos anos a mortalidade por TB em Moçambique
reduziu em 79%. Há necessidade
de consolidar estes ganhos e para
tal continuaremos a investir na expansão da capacidade e da rede de
diagnóstico e tratamento.
Eliminar a tuberculose até 2030
não é uma utopia. É uma aspiração
que pode ser alcançada com o envolvimento de todos.

A alta prevalência do
HIV em Moçambique é
um facto condicionante do sucesso na luta
contra a tuberculose.
De um modo geral, a
incidência da TB tem
tendência a ser mais
alta em regiões do país
com alta carga do HIV.
Temos uma porção
significativa de pessoas com TB que estão
também infectadas
pelo HIV

mentar, em todo o país, o que chamamos de “Serviços de Paragem
Única”, local onde atendemos a
todos os pacientes com a dupla
infecção (TB/HIV) até que eles estejam curados da TB. Isto elimina
a possibilidade de o paciente com
esta dupla infecção ter de procurar
mais do que uma porta para o seu
atendimento.

MOÇAMBIQUE TEM
BOA TAXA
DE SUCESSO

activa e tornarem-se infecciosas.
Em Moçambique, o tratamento
da tuberculose latente iniciou em
2007 com a introdução da profilaxia inicialmente para as pessoas vivendo com o HIV e posteriormente
para as crianças menores de 5 anos
de idade (contactos de casos da TB
pulmonar).
Moçambique desenvolveu e
lançou recentemente uma nova
Directriz Nacional para o Tratamento da Tuberculose Lactente.
Este documento identifica os grupos prioritários sobre quem incide a nossa acção de rastreio da TB
e disponibilização do tratamento
preventivo da TB (pessoas vivendo
com o HIV, crianças menores de 15
anos de idade contactos de casos
da TB e algumas indicações clínicas
específicas).
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A nossa taxa de deteccão de casos ainda ronda os 50% - 55%? O
que está sendo feito para a melhoria da taxa?
Este indicador, que mede a capacidade de prover tratamento às
pessoas com TB no país, é actualizado anualmente pela OMS através
do seu Relatório Global sobre a TB.
A taxa de cobertura do tratamento
da TB em Moçambique é actualmente de 88%.
Este indicador melhorou significativamente nos últimos 10

Estamos a implementar, em todo o
país, o que chamamos
de Serviços de Paragem Única, local onde
atendemos a todos os
pacientes com a dupla infecção (TB/HIV)
até que eles estejam
curados da TB. Isto
elimina a possibilidade
de o paciente com esta
dupla infecção ter de
procurar mais do que
uma porta para o seu
atendimento

//t

A real dimensão do problema
da resistência aos medicamentos
em África não é conhecida, devido à fraca capacidade laboratorial
para o diagnóstico. Que caminhos
Moçambique tem estado a seguir
visando a criação de capacidade
laboratorial nas zonas rurais e urbanas?
O aumento do conhecimento sobre a dimensão do problema
da resistência aos medicamentos
deverá ser acompanhado pelo aumento do investimento na capacidade dos países para a detecção e
identificação da resistência.
Para a identificação da resistência aos medicamentos usados
no tratamento da TB, o Ministério
da Saúde (MISAU) tem estado a investir na instalação e expansão de
equipamentos modernos para o
diagnóstico da TB, incluindo da TB
resistente. Hoje, temos capacidade
para diagnosticar TB resistente aos
medicamentos em todos os distritos do país. Este investimento tem
estado a permitir reforçar a nossa
capacidade de vigilância de resistência.
O MISAU está a conduzir neste momento o terceiro Inquérito
Nacional de Resistência a Drogas

(usadas no tratamento da TB). Este
estudo vai aferir a situação actual
de resistência aos medicamentos
usados no tratamento da tuberculose no país.
O controlo da TB em Moçambique depara-se com grandes desafios principalmente associados
ao HIV. Qual tem sido a principal
arma usada para enfrentar esta
realidade?
A alta prevalência do HIV em
Moçambique é um facto condicionante do sucesso na luta contra
a tuberculose. De um modo geral,
a incidência da TB tem tendência
a ser mais alta em regiões do país
com alta carga do HIV. Temos uma
porção significativa de pessoas
com TB que estão também infectadas pelo HIV.
Moçambique tem-se notabilizado a nível global pelos ganhos no
controlo da TB em pessoas vivendo com HIV (PVHIV). Por exemplo, a incidência da TB em PVHIV
reduziu de 330 casos por 100.000
habitantes em 2010, para 122 casos
por 100.000 habitantes em 2019.
A mortalidade por TB em PVHIV
reduziu de 134 óbitos por 100.000
habitantes em 2014 para 18 óbitos
por 100.000 habitantes em 2019.
Estes ganhos resultam na implementação de acções coordenadas, integradas, fundamentadas
em evidências científicas e com
foco no paciente. Estas incluem
o rastreio e o tratamento preventivo de TB em PVHIV, a testagem
do HIV nas pessoas diagnosticadas
com TB, a disponibilização do tratamento anti-retroviral para todas
as pessoas com a dupla infecção
TB/HIV, entre outras.
O paciente é o foco e por isso
ajustamos os serviços de modo
a dar uma maior comodidade às
pessoas que procuram assistência
para TB e HIV. Estamos a imple-

Um dos desafios no combate à
tuberculose é que as bactérias que
a causam estão latentes, havendo
situações de assintomáticos como
sucede com a covid-19. Como reverter estes casos?
O diagnóstico e o tratamento da
TB latente é um desafio por, como
referiu, tratar-se de uma situação
em que grande parte das pessoas
infectadas não apresenta sinais e
sintomas da doença, contudo, elas
estão em risco de desenvolver TB
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MISAU INVESTE EM
MEIOS MODERNOS
DE DIAGNÓSTICO

A TB é a principal causa de morte nas pessoas vivendo com HIV/SIDA

DESAFIOS
DA TUBERCULOSE
LATENTE

ht

diagnóstico e se inicie o tratamento
correcto.
Quais são os factores que contribuem para a resistência aos medicamentos?
A resistência surge quando bactérias são expostas, várias vezes,
ao uso de um ou mais antibiótico.
Com o passar do tempo, estas bactérias tornam-se resistentes, o que
pode levar ao aumento de internamentos e óbitos.
Em relação à tuberculose, o
surgimento de resistência aos medicamentos é determinado por vários factores. O não cumprimento
rigoroso da medicação prescrita
pelos clínicos, isto é, a interrupção,
descontinuidade do tratamento ou
ainda uma toma de doses sub-óptimas dos medicamentos tem sido
o principal factor. Os provedores
de saúde desempenham um papel
importante na prescrição de medicamentos e na educação da sociedade para a adopção de boas práticas na toma de medicamentos.
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Tuberculose pulmonar é o mais comum
www.jornaldomingo.co.mz
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ter de direccionar para os doentes da covid-19, caso continuemos a assobiar para
o lado, podia ser usado para a aquisição
de medicamentos para o combate a outras doenças que fazem falta nas nossas
unidades sanitárias. Por exemplo, continua preocupante o número de doentes
padecendo de tuberculose, cancro, HIV e
SIDA.
Um outro aspecto que queremos chamar a atenção é recordar que a maioria das
pessoas não está imune à doença uma vez
que ainda está por vacinar, e os que já beneficiaram desses cuidados alguns estão
por fazer a segunda dose da vacinação.
De referir que as pessoas que já tomaram as duas doses devem também observar todas as medidas de prevenção,
segundo recomendam as autoridades da
saúde.
O Centro de Controlo e Prevenção de
Doenças da União Africana (África CDC)
elucida que o número total de mortes no
continente desde o início da pandemia
supera os 136 mil.
A pandemia da covid-19 provocou,
pelo menos, 3.844.390 mortos no mundo,
resultantes de mais de 177,3 milhões de
casos de infecção.
Vamos, portanto, lutar de modo que a
terceira vaga não chegue ao nosso país,
expressando a nossa seriedade na observância de cuidados fundamentais para a
prevenção de novos casos de infecção.
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o país, que caso não soubéssemos valorizar esta oportunidade poderia reconsiderar a decisão.
O ponto é que, à vista desarmada, nota-se que estamos a abalroar as medidas
de prevenção contra o novo coronavírus.
Gente de todos os extractos sociais.
Os fins-de-semana viraram, uma vez
mais, momentos de grandes ajuntamentos de pessoas em casamentos, festas de
aniversário, “xitiques”, bares, tanto na
zona cimento como na zona suburbana.
O ministro da Saúde, Armindo Tiago,
disse que o seu pelouro está a preparar-se
para o pior cenário na eventualidade de
eclosão de uma terceira vaga da covid-19,
prevendo que provoque, no seu pico, 50 a
100 por cento de internamentos, em relação à segunda onda.
É neste contexto que o MISAU continuará a fortalecer o sistema de saúde
para fazer face a um possível aumento de
doentes internados nos centros de tratamento em todas as províncias do país.
Os preparativos incluem a aquisição
de equipamento de protecção individual,
reforço da capacidade de testagem e recursos humanos para os centros de tratamento.
Nós aqui do domingo entendemos que
não precisamos de chegar a tanto, bastando, para o efeito, comportarmo-nos
com razoabilidade.
O esforço financeiro que o Governo vai
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Decididamente estamos a brincar com
o fogo. Sucede que o fogo quando mal
manuseado é um perigo. E, por falar de
perigo, ele está à espreita. Referimo-nos
às mazelas provocadas pelo SARS-CoV-2,
cujo impacto está a ser brutal nas actividades socioeconómicas em todos os países e, sobretudo, nas pessoas.
Porque o mundo é uma aldeia cada
vez mais global e gera interdependência,
olhemos, por breves segundos, para o país
vizinho África do Sul. O Governo daquele
país decidiu, semana finda, adoptar o nível três de confinamento, ajustando, deste modo, as restrições para conter o avanço da terceira vaga da covid-19.
África do Sul é aqui ao lado. Aliás, a
fronteira de Ressano Garcia, na província de Maputo, está a funcionar desde
quarta-feira com novos horários, das 6.00
horas às 21 horas, em resultado das novas
restrições e tem consequências em ambos
os países, sobretudo no sector económico.
A África Austral continua a ser a região
mais afectada do continente, com mais de
2 milhões e 200 mil casos e acima de 67
mil e 400 óbitos associados à covid-19.
Olhando agora para o nosso umbigo,
isto é, para o que está a suceder depois
que o Governo moçambicano anunciou,
pela voz do Presidente da República, Filipe Nyusi, o relaxamento das medidas de
confinamento, dá que pensar, apesar de
ele ter afirmado alto e bom som, para todo
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Belmiro Adamugy

belmiro.admugy@snoticias.co.mz

Uma crónica fútil
Sonhos não morrem,
apenas adormecem na
alma da gente
e basta só uma frase
para eles renascerem outra vez - Chico Xavier
No palco da existência, da vida, quando o fim chega e as cortinas se fecham,
todos os mistérios são revelados do outro
lado. Nessa altura, descortinaremos se
terá valido a pena ou não a nossa efémera
passagem pela vida onde andamos quase
sempre acorrentados às ilusões do materialismo… deve ser por isso que Juahrez
Alves acredita piamente que a vida é uma
preparação para depois da vida, mas nós a
negligenciamos…
Deixamos o acaso comandar as nossas vidas. Adiamos planos, programas,
encontros em nome de uma corrida pela
vida. Qual vida? Se o momento é precisamente este. Dizem os sábios que o amanhã
não existe. O que temos mesmo garantido

(?) é o agora. E mesmo esse instante não
nos pertence na totalidade.
E isso é tão verdadeiro como o facto de
há dias - ainda me custa a acreditar - um
amigo e irmão tenha deixado o plano material para embarcar numa viagem eterna
na capital das luzes. Sim das luzes porque ele só pode ter ido para um lugar infinitamente melhor. Quero acreditar que
sim para poder manter a minha sanidade
mental. É que a vida nos agredi com uma
violência inexorável, demolidora. A vida
faz-nos sangue todos os dias.
Bonacheirão é a palavra que melhor caracteriza o meu amigo. Conhecemo-nos
nos meandros artístico-culturais. Passam
mais de 30 anos (como o tempo corre).
A Associação Cultural Tchova Xita Duma
fez-nos cúmplices para a vida. Ele testemunhou as minhas longas e extenuantes
discussões (no bom sentido, claro) com o
igualmente bom do Luís Savele, então encenador naquela selecta agremiação. Eu e
ele (o meu amigo) contracenámos na célebre peça “Makhandene”, escrita e dirigida
pelo Savele.
Mas não é no teatro onde colhi o melhor
dele; foi na vida mesmo. Nos intrincados

caminhos do dia-a-dia nesta bucólica,
mas, às vezes, ostracizante cidade. Era,
fora dos palcos, onde eu e os amigos, quer
do teatro, no Grupo Teatral Dindirikane,
quer no Clube Amigos do Juvenil (associação da qual fizemos também parte), sem
esquecer as longas jornadas de ensaios e
gravações de peças para a “Cena Aberta”,
usufruíamos da melhor parte dele.
Um verdadeiro amigo para todas as
horas. Riso fácil. Era impossível perceber
quando é que as coisas lhe corriam mal. O
homem alardeava sempre uma boa disposição. Diante dele, qualquer um se esquecia das suas mazelas e curtia o momento.
Foram muitas as jornadas com ele. Em
Maputo e fora. Beira, Gaza, Inhambane e
Tete foram alguns dos locais onde tive o
raro privilégio de curtir a sua companhia
em exclusivo. E no fim de cada jornada,
ficava sempre a promessa de um encontro
que teimava em não acontecer (pelo menos nos moldes programados) mas a vida,
essa grande matreira, sempre se encarregava de nos juntar.
Nos últimos tempos - por causa da luta
pela sobrevivência (uma justificação parva, agora percebo mais claramente isso)

viámo-nos espaçadamente. Há semanas
cruzou-se com a Maria Atália, e mandou
um recado: “diga ao Adamuway (era assim
que teimava em me chamar) que eu continuo sendo amigo dele… se calhar ele não
é mais meu amigo mas afiança-lhe que eu
ainda sou e aguardo pelo sinal dele”. Recebi a missiva. Adiei a chamada… e o fim
chegou antes que eu reagisse ao repto;
antes que eu dissesse que também gostava dele, que eu também era amigo dele.
Hoje, reconheço que no fundo estas
palavras todas são para mim. O amor não
pode esperar. A vida é urgente. Só temos
esta vida para viver. A vida só vale a pena
quando você ainda tem a sua consciência
funcionando em pleno e pode viver por
conta própria, quando isso acaba, não
tem mais sentido a sua existência.
Por isso é que esta é uma crónica inútil, desnecessária. Um conjunto de palavras completamente amorfas porque não
foram ditas em tempo certo. Ainda assim,
a esta distância, posso ouvir a sua voz, o
riso contagiante e a eterna promessa de
um encontro sempre adiado. Até sempre,
meu amigo Pedro Daniel Sitói aka Pedrito
Sitói!

RABISCOS
Domingos Nhaúle

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

Um leão no caminho para Mutarara...
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por se tornar pequena demais.
Eu e os outros que estávamos a bordo da viatura erguemos os olhos para
fora de modo a ver o tal leão e descobrimos que, afinal, tratava-se de um
burro amarrado.
Aí iniciou um novo tema de conversa em que alguns questionavam como
é que um burro, em plena noite, movimentou-se ao encontro de estranhos?
Afinal ele não conhece o cheiro do seu
dono? Perguntavam uns e os outros
responderam que não, sendo por isso
que se chama burro.
A discussão levou-nos até Nhamayabué, por volta da meia-noite.
Porque os estabelecimentos de hospedagem estavam esgotados tivemos de
pernoitar na mini-bus, salvo a única
mulher do grupo que teve de partilhar
o quarto com uma outra colega.
A maioria do grupo recorreu aos
bancos da mini-bus e um dos colegas,
por não aguentar com o frio que se fazia sentir, cerca de 15 graus, teve de
alugar uma manta ao preço de 200 Meticais para cobrir das 4 até às 6 horas.
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trital de Cahora Bassa.
Mas voltando ao que me levou a rabiscar estas linhas, dizer que durante a
viagem, sobretudo, a partir do desvio
de Moatize em direcção a Mutarara,
cada um dos jornalistas foi contando
as histórias do seu percurso, principalmente na cobertura de visitas presidenciais que incluem deslocações
aos distritos.
Por ser uma viagem longa e feita
de noite, alguns colegas sonecavam
encostados no assento da mini-bus,
enquanto outros não paravam de falar,
como se estivesse num concurso para
se apurar o melhor contador de histórias.
Porque a viagem era longa houve
necessidade de se observar algumas
paragens. Foi numa dessas interrupções que um dos colegas ao erguer a
cabeça visualizou à sua frente um animal de quatro patas em sua direcção e
gritou: cuidado leão. Seguiu-se uma
fuga precipitada de regresso à mini-bus e, porque todos queriam embarcar ao mesmo tempo, a porta acabou
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um dos buracos criados no decurso
das obras. Os troços mais críticos encontram-se no distrito de Dôa, cujo
administrador é um jovem que já foi
deputado da Assembleia da República.
O caricato é que mesmo nos locais
onde existem acampamentos dos trabalhadores encarregues de executar as
obras não há nada que chame a atenção sobre o perigo, principalmente
para quem conduz de noite.
Que o diga o nosso motorista que
conduziu a mini-bus de 35 lugares levando os 9 jornalistas. O homem foi
atencioso, porque mesmo com nuvens
de poeira conseguiu esquivar todos os
aquedutos. Numa dessas vezes teve de
recuar mais de 20 metros para encontrar o desvio. De contrário, teríamos
caído no buraco à semelhança do camião a que me referi anteriormente.
O senhor Jorge, tido como bastante zeloso pelos viajantes, fez de tudo
ao seu alcance para tornar a viagem
agradável, apesar de no mesmo dia de
manhã ter percorrido outros 150 quilómetros para Chitima, vila-sede dis-
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Uma expedição composta por 9
jornalistas partiu da cidade de Tete no
pretérito dia 28 de Maio por volta das
18.00 horas tendo como destino final
a vila de Nhamayabué, sede distrital
de Mutarara, província de Tete. Pela
frente tinha cerca de 290 quilómetros
de estrada, dos quais 200 terraplenados. O objectivo era cobrir o lançamento das obras da reconstrução da
linha-férrea ligando Moçambique ao
vizinho Malawi, interrompida há 35
anos.
Por estarmos fora da época chuvosa
a via está razoavelmente transitável,
apesar de ser bastante poeirenta devido a alguns automobilistas que conduzem à alta velocidade.
A agudizar a segurança rodoviária
está a ausência de sinalização, sobretudo em algumas zonas baixas onde se
faz a reconstrução de aquedutos. Em
razão disso, vários têm sido os acidentes de viação reportados que resultam
em danos materiais a viaturas.
Aliás, durante a nossa viagem vimos um camião que se precipitou para
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INVESTIMENTO NA BOLSA DE VALORES

Um negócio
que requer perspicácia

Hidroeléctrica de Cahora Bassa distribuiu dividendos aos accionistas da Série B

l

COMO A BOLSA
FUNCIONA

Investidores de bolsa devem estar atentos à oscilação das acções
www.jornaldomingo.co.mz

ht

tp
s:

//t

.m

O capítulo dos Estatutos da
HCB referente à distribuição dos
dividendos reza que “25 por cento dos resultados líquidos serão
anualmente distribuídos como
dividendos aos accionistas”. Para
concretizar este objectivo, foi
adoptado o cálculo do dividendo
por accionista a partir dos 9.8 mil
milhões de Meticais de resultados
líquidos de 2020.
Destes 9.8 mil milhões de
Meticais, 40 por cento foram
destinados às reservas livres, o
mesmo que reservas para contingências, outros 30 por cento
foram destinados à categoria de
reserva de lucros a realizar, que
equivale a aquele dinheiro que,
apesar de estar garantido, ainda
não está nos cofres da empresa,
e 30 por cento aos dividendos ora
distribuídos pelos accionistas.
Entretanto, estes dividendos
estão sujeitos a uma taxa liberatória de 10 por cento em sede do
Imposto sobre o Rendimento de
Pessoas Singulares (IRPS), Impostos de Rendimento de Pessoas
Colectivas (IRPC) e outros encar-
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AS CONTAS DOS
DIVIDENDOS NA HCB

gos eventualmente cobrados pelos
bancos.
Como o Capital Social do HCB
corresponde a 27.4 mil milhões de
acções, dos quais 26.5 triliões são
acções com Direito Dividendo e
961.6 milhões são acções sem Direito Dividendo, o resultado por
acção foi de 0,371 Metical e 30 por
cento deste valor dão um valor dividendo bruto por acção de 0,111
Meticais.
“Desta forma, a HCB não só
procedeu em conformidade com
as regras estatutárias da empresa, do conhecimento público de
todos os accionistas, mas foi mais
longe do que isso ao distribuir 30
por cento dos resultados líquidos
do exercício, quando os estatutos
da empresa determinam 25 por
cento, distribuindo mais cinco
por cento do que aquilo a que era
obrigada”, referiu a nossa fonte da
BVM.
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também da valorização potencial
das acções”.
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Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) pagou na
semana finda cerca de
150 milhões de Meticais
em dividendos aos accionistas da chamada Série B, nomeadamente cidadãos, empresas
e instituições que entraram na sociedade como resultado da Oferta
Pública de Venda (OPV) de acções
realizada em 2019. Mas muitos se
desapontaram porque não perceberam por que receberam tão
pouco. No lugar de celebrar, parte
considerável dos accionistas torceu o nariz porque esperava muito
mais do que 0,111 Meticais por acção. Todavia, este negócio requer
habilidade de comprar e vender
acções na hora certa. “É preciso
ter olho para a coisa”, afirmam especialistas.
Trata-se de dividendos referentes ao exercício económico
que terminou a 31 de Dezembro
de 2020 aprovados em assembleia
geral ordinária havida no dia 30 de
Abril de 2021, a um valor bruto de
0,111 Meticais por acção, que corresponde a um incremento de 73,6
por cento em relação aos dividendos pagos em 2020.
O valor foi pago no dia 14 de
Junho corrente, segunda-feira,
e assim que foi noticiado, gerou
uma reacção pouco animada por
parte de alguns accionistas que
acharam o valor “irrisório” para a
dimensão da HCB, cujos lucros são
bilionários e com tendência crescente de ano para ano.
Porém, o que muitos ignoram
é que a mecânica de investimento
em bolsa de valores equivale a um
mercado onde, mais do que esperar pelos dividendos, é preciso estar atento ao preço das acções para
vender ou comprar no momento

certo. No caso da HCB, a valorização das acções tem estado a ocorrer
de vento em popa contrariando as
percepções pessimistas recentemente veiculadas, pois as acções
adquiridas em 2019, pelos accionistas da Série B, a três Meticais cada,
hoje valem 13,75 Meticais.
Observando o histórico contabilístico destas acções em concreto
observa-se que cada uma passou
de três Meticais, quando a OPV foi
lançada, para seis Meticais, o que
corresponde a uma valorização em
100 por cento. A seguir passaram
para nove Meticais, ou seja, valorizaram em 200 por cento, e mais
recentemente atingiram o seu valor
máximo de 13,75 Mt por acção que
é uma valorização de 358,33 por
cento.
Apesar desta expectável valorização, resultante da crescente
procura energética na região, dos
investimentos que a empresa está
a fazer com a finalidade de aprimorar a eficiência dos seus sistemas de
produção e transporte de energia,
entre outros, a nossa Reportagem
apurou que as acções da HCB estão
a ser transaccionadas abaixo de três
Meticais.
Fonte bem posicionada ao nível da BVM revelou que este facto
se deve a uma situação atípica resultante da pandemia da covid-19,
onde parte dos accionistas está a
vendê-las a este preço por necessidades imediatas de liquidez. “Não
se trata de uma desvalorização da
empresa. Antes pelo contrário,
porque os seus resultados líquidos
aumentaram 62 por cento em relação ao ano anterior”.
Mas, conforme a nossa fonte,
“é preciso que a sociedade saiba e
tenha sempre presente que o rendimento decorrente da titularidade
de acções da HCB ou de qualquer
empresa não é apenas proveniente
da distribuição de dividendos, mas
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A nossa Reportagem contactou a BVM e a alguns especialistas
externos, os quais repisaram que
a bolsa de valores funciona como
um mercado, onde se compram
e se vendem acções de diferentes
empresas e que este espaço não

está reservado, necessariamente,
à partilha de dividendos.
Explicam que a premissa para
se compreender este negócio é
saber que “acções” são unidades mínimas das empresas que,
no caso particular da HCB, e dada
a sua dimensão, essas unidades
correspondem a 27.475.492.580
acções que perfazem o seu capital
social.
Estas unidades mínimas são
colocadas à venda e qualquer pessoa pode negociar a sua respectiva
compra ou venda e cada detentor
de acções passa a ser dono de parte da empresa. “Isto é vantajoso
para a empresa porque esta passa
a ter mais capital para investir. E é
vantajoso para o accionista porque
este passa a receber alguns dividendos dos eventuais lucros da
empresa”.
Explicam que se uma determinada empresa cotada em bolsa
quer ter mais capital para investir,
ela coloca uma parte da empresa
(acções) na bolsa de valores. E, se
por ventura as acções disponíveis
esgotam enquanto ainda há potenciais accionistas interessados, o
preço das acções dispara. Perante
este cenário, alguns dos detentores de acções podem querer vender as suas para lucrar com a sua
compra inicial.
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lhões de acções ficaram por satisfazer no segmento destinado
às empresas e instituições moçambicanas”, refere a BVM que
sublinha que se sente muito feliz
por ter contribuído para a inclusão financeira dos cidadãos moçambicanos. No mesmo contexto, acrescenta que o preço de três
Meticais por acção foi o mais baixo
até hoje praticado no país, precisamente para que pudesse ser
acessível a todos os moçambicanos interessados, particularmente
os de mais baixo rendimento.
Aliás, enfatiza que, por causa dos indicadores nacionais de
pobreza, de poupança e de bancarização foram desenvolvidas
soluções únicas que favoreceram
os cidadãos nacionais mesmo que
não tivessem contas bancárias.
Tais soluções foram tidas como
inovadoras no continente africano porque incluíram novos canais
móveis de subscrição, novas formas de pagamento, entre outros à
escala nacional.
Graças a essa abertura, consta
que mais de 36 por cento das ordens para compra de acções foram
feitos utilizando os canais remotos
de compra de acções, nomeadamente por carteira móvel das três
operadoras de telefonia móvel
existentes no país.
Entre as vantagens experimentadas naquelas operações de
OPV, a BVM destaca o preço baixo
das acções, o segmento da OPV
para os cidadãos de menor rendimento, isenção de taxas, participação de cidadãos sem conta
bancária ou residentes de locais
sem infra-estruturas bancárias e a
participação de cidadãos de 92 por
cento dos distritos.

Representantes da HCB e do consórcio BCI e Banco de Investimento Global (BIG) que geriu a OPV

No reverso da moeda, a empresa em causa pode enfrentar
dificuldades derivadas de vários
factores e, quando isso acontece,
a tendência dos accionistas é de
vender as suas acções e os compradores fogem de aparentes maus
negócios. Aí, o preço das acções
desce, podendo ficar abaixo do seu
preço inicial.
“Caso isso aconteça, a sorte
é de quem vendeu as acções enquanto estas estavam em alta e lucrou com isso. Por isso é que se diz
que a bolsa de valores é uma aposta
de risco, porque tanto se pode ganhar como se pode cair em prejuízo. É preciso ter olho para a coisa”,
referem.
Acrescentam que apostar neste negócio não é entrar num beco

sem saída porque quando o dono
das acções quer o seu dinheiro de
volta imediatamente, ele vende
as suas acções. Aliás, há casos de
pessoas que se transformaram em
milionários globais pela capacidade de comprar e vender acções. “O
húngaro George Soros é o maior
exemplo conhecido nessa área”.

ACÇÕES MAIS
BARATAS DE SEMPRE
A venda das acções da HCB foi
anunciada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, aquando da
comemoração dos 10 anos da reversão da HCB para Moçambique,
numa cifra de 7,5 por cento do
capital social desta empresa a ser
feita em mais do que uma fase, e

através de OPV via BVM.
Esta operação estava aberta a
cidadãos, empresas e instituições
moçambicanas elegíveis e tinha o
objectivo de alcançar a inclusão e
empoderamento económico dos
investidores nacionais, conforme
foi anunciado na época.
Num primeiro momento, a
HCB disponibilizou 686 milhões de
acções, correspondentes a 2,5 por
cento do seu capital social, ao preço de três Meticais por acção, mas a
procura foi tão elevada que rapidamente se avançou para a segunda
oferta de 1099 milhões de acções,
equivalentes a quatro por cento do
capital da empresa.
“Todos os investidores singulares nacionais foram totalmente
satisfeitos, mas mais de 410 mi-
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Recorda ainda que a OPV foi
objecto de campanha de educação financeira, em todo o território nacional, através dos diversos meios de comunicação, com
transmissão em língua portuguesa e nas línguas locais. “Por todos
estes motivos, a HCB teve um
elevado reconhecimento internacional ao lhe ser atribuído dois
importantes prémios, nomeadamente o ‘Prémio especial de Reconhecimento’ pela ‘DealMakers
Africa’ e o ‘Deal of the Year 2020 Equity Winner Africa’ pela revista
‘The Banker’”.

VENDER E COMPRAR
NA HORA CERTA
Segundo os especialistas em
assuntos bolsistas que contactámos dentro e fora da BVM e da
própria HCB, há vários elementos
que devem ser considerados pelos
cidadãos que investiram na OPV
da HCB, entre os quais apontam o
historial do processo, o baixo preço de aquisição, o valor máximo
que as acções atingiram em dois
anos (de três para 13,75 Meticais
por acção) e a elevada procura registada.
“As acções são uma riqueza nas mãos dos portadores, mas
estes devem ter habilidade de
vender e comprar na hora certa,
devem estar certos de que os dividendos estão assegurados, porém, dependem da performance
económica de cada exercício financeiro anual da empresa.
Em suma, investir em bolsa
é um bom negócio, pois, havendo boa gestão, a HCB é rentável”,
concluem.

FACIM será em modelo híbrido
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para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Pete Gauthier, disse que o país exportou,
no ano passado, mais de 137
milhões de dólares em produtos
tais como frutos do mar, cana-de-açúcar, minérios, nozes,
entre outros produtos, para o
mercado americano, através do
programa African Growth and
Opportunity Act (AGOA).
No mesmo período, de
acordo com Pete Gauthier, Moçambique exportou para a África do Sul cerca de 658 milhões
de dólares americanos em produtos diversos, com destaque
para combustíveis, alumínio,
óleos e produtos utilizados no
processo de destilação.
“Esta premiação foi para
reconhecer o contributo destas
PME na expansão das exportações nacionais, desafiando a redução generalizada da procura
resultante das restrições impostas pelo novo coronavírus”.
O presidente da Confederação das Associações Económicas (CTA), Agostinho Vuma,
disse, por seu turno, que as
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Empresas (PME) que em 2020
exportaram diversos produtos para os mercados da África
do Sul e dos Estados Unidos da
América, apesar das adversidades que o mundo tem vindo
a enfrentar devido aos efeitos
nefastos da covid-19.
Referiu que o reconhecimento àquelas empresas
deve servir de incentivo pela
persistência que as mesmas
têm vindo a demonstrar
para colocar os produtos
moçambicanos no exterior,
mesmo com os desafios que
se colocam no mercado.
“Acreditando que tudo
é possível, esperamos que os
empresários usem esta edição
para estabelecerem contactos
de troca de experiência tendo em conta o período em que
estamos. Portanto, este exercício deve ser feito seguindo-se
escrupulosamente o protocolo
sanitário para que aquele local
não seja foco de propagação da
covid-19”, sublinhou.
Por sua vez, o representante
da Agência dos Estados Unidos
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A 56.ª edição deste ano da Feira Internacional de Maputo (FACIM), a ter
lugar de 30 de Agosto a 5 de Setembro
deste ano, será realizada, pela primeira vez, em regime presencial e virtual,
como forma de prevenir a propagação
da covid-19, em resultado da potencial
aglomeração de expositores e visitantes.
A decisão foi tomada pelo Governo
e anunciada pelo ministro da Indústria
e Comércio, Carlos Mesquita, o qual referiu que a edição deste ano poderá ser
inovadora no sentido em que os expositores e visitantes poderão interagir presencial e virtualmente estando dentro
ou fora do recinto da FACIM localizado
em Ricatla, no distrito de Marracuene,
província de Maputo.
A plataforma digital que será colocada à disposição do público vai permitir que qualquer expositor possa
comercializar o seu produto de forma
virtual, sendo que, para o efeito, o expositor apenas precisará de adquirir
espaço e bilhetes na página electrónica
para lhe ser atribuído um stand no pavilhão (virtual) da sua província.

A seguir, o expositor terá de
enviar fotografias e vídeos dos
produtos a serem exibidos e poderá acompanhar virtualmente
as habituais conferências sobre
oportunidades de negócios, investimentos e da internacionalização das empresas.
A ferramenta vai facilitar,
entre outros serviços, que o
expositor que não esteja fisicamente no Ricatla saiba quantas
empresas estão a participar,
quantos visitantes acederam
aos seus produtos, e estabelecer contactos com outros expositores nacionais e internacionais.
Carlos Mesquita fez este
anúncio durante a realização
da cerimónia de premiação
do melhor exportador do ano
de 2020 e, na mesma ocasião,
fez saber que a 56.ª edição da
FACIM, a ter lugar este ano,
decorrerá sob o lema “Industrialização: Inovação e Diversificação da Economia Nacional”.
Quanto às empresas premiadas, Mesquita explicou que
se trata de Pequenas e Médias
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exportações têm sido afectadas
por causa das restrições das actividades económicas.
No ano passado, por exemplo, o volume de exportações ao
nível nacional foi de 3,58 biliões
de dólares americanos, correspondendo a um decréscimo de
23 por cento face a 2019.
Ainda que, segundo Vuma,
a covid-19 tenha sido o factor
determinante para a recessão
económica nacional, há outros
factores estruturais que têm
constrangido a competitividade
das empresas, nomeadamente,
a deficiente informação sobre os
mercados de exportação, dificuldades de acesso ao financiamento, barreiras para obtenção
de certificação que habilita ao
cumprimento dos padrões de
qualidade internacionais dos
produtos, entre outros.
“A despeito destes desafios
queremos enaltecer os esforços
que os premiados evidenciaram
para provar que com resiliência, reinvenção e cometimento
podemos fazer a diferença num
contexto de adversidades”.
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II CONFERÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE COVID-19

Evento contou com a participação de 37 oradores

- Fernando Lichucha, economista
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Intervindo como orador, Fernando Lichucha, economista e docente universitário, sublinhou que o novo normal
terá implicações severas para a economia nacional, tendo-se referido à redução do consumismo “versus” a redução
do rendimento laboral, o que pode prejudicar as pequenas e
médias empresas que dependem do consumo local.
Fez referência ao estudo feito pela Faculdade de Economia da UEM antes da pandemia, o qual revelava que a
economia já estava sob uma grande pressão exercida pela
desaceleração da exportação do carvão, o défice orçamental devido ao congelamento do orçamento, a ocorrência de
três ciclones em apenas dois anos e os conflitos existentes
em algumas regiões do país.
No entanto, com o novo coronavírus o Produto Interno
Bruto (PIB) nacional caiu e aumentou o desemprego devido
aos efeitos negativos da covid-19 nos sectores estratégicos.
No mesmo contexto fez referência a uma simulação que
demonstrou que o PIB reduziu em 3,6 por cento e o desemprego em 1,9 por cento.

inquéritos epidemiológicos, avaliação e grau de cumprimento das
medidas de prevenção adoptadas,
a segurança e efectividade das vacinas, concluiu-se que estes estudos revelaram-se imprescindíveis
para a tomada de decisões.
Foi neste contexto que referiu
ser importante que se revejam os
mecanismos de financiamento
aos estudos científicos para a produção de mais conhecimento no
período pós-pandemia.
Aliás, de acordo com os diferentes intervenientes, estes estudos estão a permitir ao Ministério
da Saúde preparar-se estrategica-
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Consumismo e rendimento
laboral vão reduzir

ferência à pobreza, desigualdade
socioeconómica e outras doenças
como HIV, diabetes, malária, que
têm uma interacção não só na esfera biológica, mas também na socioeconómica.
Assim, chamou atenção para a
necessidade de se melhorar a forma como se lida com esta realidade. “A resposta à covid-19 deve
contemplar também soluções
para as condições endémicas que
enfermam a sociedade”, disse.
Mediante as evidências científicas apresentadas e discutidas,
nomeadamente sobre a mortalidade pelo novo coronavírus, os
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situação de sindemia, assim designada devido à ocorrência de
uma condição nova (neste caso a
covid-19) que se instala de forma
generalizada num contexto de
condições pré-existentes.
Exemplificando, Jane fez re-
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facto de esta pandemia surgir num
contexto de existência de outras
condições endémicas e desigualdades socioeconómicas.
Ilesh Jane, director geral do
Instituto Nacional de Saúde, afirmou que o país se encontra numa
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ever os mecanismos de
financiamento ao sector
de Saúde e de produção
de conhecimento científico deve ser a aposta
do país futuramente, para melhor
fazer face a situações não previstas
como a da covid-19.
Esta foi uma das principais recomendações da II Conferência
Científica sobre a Covid-19 no
país, evento organizado semana
passada pelo Instituto Nacional de
Saúde em parceria com a Sociedade do Notícias, Rádio Moçambique
e Televisão de Moçambique.
A conferência, que contou com
a participação de 37 oradores técnicos e investigadores de várias
instituições nacionais e estrangeiras - teve como propósito reflectir
sobre a pandemia do novo coronavírus no país, partilhar evidências
científicas novas e discuti-las sob
uma perspectiva multidisciplinar,
por forma a perspectivar o Moçambique pós-pandemia.
Durante os dois dias foram divulgadas experiências de instituições de Saúde nacionais e de
estabelecimentos do ensino superior, como estudos realizados por
pesquisadores das universidades
Nova de Lisboa, em Portugal, e do
Kwazulu Natal, na África do Sul.
Fazendo uma contextualização
da situação nacional, foi referido o
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Fotos de Carlos Uqueio

Cientistas apelam a mais
investimento na investigação
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Ilesh Jane, director geral do Instituto Nacional de Saúde
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mais no sector de Saúde, capacitando os profissionais e criando-se melhores condições para o
desenvolvimento das suas actividades.
Relativamente ao novo normal,
os intervenientes apontaram que a
pandemia veio criar nova forma de
olhar para a Saúde e de conceber
os cuidados de saúde primários.

OPORTUNIDADE
DE REPENSAR O PAÍS

Para Carla Braga, docente da
Faculdade de Letras e Ciências
Sociais da UEM, a pandemia do
novo coronavírus veio evidenciar

Fez referência ao surgimento
de novos valores tendo destacado
a questão da gratidão. “Vieram-me à memória as serenatas que se
faziam na Itália em época de confinamento, onde à certa hora cantavam e aplaudiam os profissionais
da saúde”. Olhando para Moçambique, Carla Braga enalteceu a pertinência do trabalhador da saúde
que está a pôr em risco a sua vida
para cuidar da saúde dos pacientes.
“Em Moçambique, a quem nós
valorizamos? Que prioridades estabelecemos? … quando passar,
pelo menos o ponto mais alto da
pandemia, que retenhamos alguns
destes pensamentos, sentimentos
e emoções”, desafiou.
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nhum aumento orçamental para fazer face aos desafios que nos foram
impostos pela covid-19. Apenas tivemos de fazer o reajuste do nosso
orçamento, no entanto as despesas aumentaram”, explicou.
Por seu turno, a Universidade Pedagógica de Moçambique também
falou das suas práticas inovadoras para fazer face à covid-19 tendo destacado a parceria feita com uma universidade de Macau para a criação
de ventiladores mecânicos e os estudos com base em plantas medicinais para o tratamento dos sintomas do novo coronavírus.
Manuel Zunguza, da Universidade Pedagógica, também fez referência à produção de álcool em gel e sabão líquido para apoiar as comunidades. Por seu turno, o Instituto Superior de Ciências e Tecnologias
de Moçambique referiu que durante o ano transacto esta instituição
também reduziu o valor das propinas, no entanto, no presente ano, as
mesmas foram reajustadas.

N

Para as universidades nacionais,
a introdução do ensino híbrido e
ajuste do calendário académico em
época da pandemia tornaram-se
numa das medidas essenciais para a
continuidade do processo de ensino
e aprendizagem. Contudo, admitiram constrangimentos resultantes
da adopção do método de ensino
virtual usando diferentes plataformas. É que para além da deficiente
qualidade de internet, os custos que
este processo tem acaretado para
os estudantes assim como para as
instituições têm sido outro desafio,
tendo em conta que a maior parte
delas não beneficiou de aumento no
seu orçamento.
Exemplo desta realidade foi o da
Universidde Eduardo Mondlane.
Com um total de 42.481 estudantes,
11.717 professores, onze faculdades
e seis escolas, esta universidade de
referência nacional tem recorrido
apenas aos meios internos.
Lurdes da Silva, docente e investigadora na UEM, explicou: “a nossa
instituição não beneficiou de ne-
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Universidades reiteram
continuidade
do ensino híbrido
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Leonardo Chavana, da Ordem dos Médicos, considera que a pandemia veio mostrar que os cuidados de saúde primários devem ser reforçados por serem estes que estão mais próximos das comunidades e
das pessoas. “Devemos avançar para o futuro com a clara consciência
de que a saúde não é um gasto. Hoje é notável que investir neste sector
tem retorno importante”, salientou.
Recuando no tempo, Chavana recordou alguns episódios vividos no momento crítico da pandemia. “Houve um instante em que
aparentemente apenas os cuidados oferecidos nas unidades privadas
eram os mais completos que podiam ser oferecidos, daí que só uma
pequena parte da sociedade é que tinha acesso a esses cuidados”.
Acrescentou que é sabido que boa parte da população não tem
como aceder aos hospitais privados. Ainda assim, repisou a importância de se garantir uma priorização em investir nas diferentes áreas do
sector.

A DESIGUALDADE
NO ACESSO
AOS CUIDADOS

a desigualdade existente no país
em termos de acesso aos cuidados
de saúde e os níveis de exposição a
doenças.
Relativamente à exposição a
doenças, Carla Braga disse ser urgente resolver-se o problema de
transportes públicos tendo em
conta que a mobilidade das pessoas deve acontecer num ambiente de segurança.
Também destacou a evidência
da interdependência entre os países e a importância de organismos
como a Organização Mundial da
Saúde.
Contudo, também admitiu ter-se notabilizado um nacionalismo
exarcebado.

.m

- Leonardo Chavana, Ordem dos Médicos

agravamento de quadros clínicos
devido à depressão, a angústia e
incertezas marcadas também pelos
lutos constantes semeados pela covid-19 e as mudanças nos hábitos e
tradições moçambicanas.
Referiu-se também ao que chamou de omnipresença que a saúde
ganhou na vida das pessoas.
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Prioritário
reforçar cuidados
primários

Pesquisas feitas contribuíram para a tomada de medidas contra a covid-19
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Para Franscisco Noa, docente
da Faculdade de Letras e Ciências
Sociais da UEM, a pandemia representa uma oportunidade para se repensar o país. Neste âmbito, sugeriu a criação de um plano nacional
pós-pandemia, que olhe para o futuro traçando as grandes linhas de
desenvolvimento tendo em conta
todas as lições, sobretudo as fragilidades humanas.
Convidado a debruçar-se sobre
a emergência da pandemia e a estruturação de sociedades novas ou
renovadas, salientou que, com a
nova realidade, a forma de ser e estar vai ganhando novas simbologias
e re-significação que marcarão as
pessoas para sempre.
Falando sobre os desafios, Noa
reflectiu sobre algumas transformações, nomeadamente a maior
influência das tecnologias de informação e comunicação que já se
vem notabilizando e provocando
mudanças estruturais; as novas
linguagens verbais e corporais; o
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mente para a ocorrência da terceira vaga da covid-19, por ter sido
já detectada em alguns países da
região.
Outra questão que está a tirar
o sono à comunidade académica
é o facto de esta pandemia estar
a ter repercussões negativas na
economia nacional. Neste âmbito,
estudos apresentados apontaram
que em 2020 o nível de pobreza
agravou-se ainda mais. Um estudo
realizado no ano passado pela Faculdade de Economia da UEM, em
parceria com outras instituições,
revelou que o PIB reduziu em 3,6
por cento e o desemprego em 1,9
por cento. Este facto fez com que
o consumo das famílias reduzisse
entre 7,1 e 14,4 por cento e a desigualdade associada à pobreza
aumentou de entre 4,3 e 9,9 por
cento só em 2020. Em termos de
afectados, equivale a 2 milhões de
pessoas que provavelmente terão
caído na pobreza.
No encontro foi feita uma radiografia do Sistema Nacional de
Saúde e ao esforço feito para responder à pandemia, num momento em que o sector se debate
com vários desafios para responder às ansiedades dos utentes na
busca por estes serviços.
Foi lançado um repto para que
se tenha em conta que antes de
mais o profissional de Saúde é um
ser humano susceptível e vítima,
daí as perdas de médicos, enfermeiros e serventes. Assim, é importante futuramente investir-se
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As províncias também
merecem leitura
– Armando Artur, prémio José Craveirinha
d

S

FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

abe tão bem quando nos
sentimos agraciados e reconhecidos pelos nossos feitos. E melhor do que tudo
é quando esse reconhecimento acontece no assinalar da
nossa carreira em um número ímpar como 35. O poeta do “Hábito
das manhãs”, Armando Artur, viu
o seu nome pronunciado recentemente como vencedor do prémio
José Craveirinha, o galardão mais
alto das artes e cultura no país, especificamente a literatura. Ele que
para além da escrita é militante por
excelência das artes. Foi ministro
da Cultura, secretário-geral da Associação Moçambicana dos Escritores, vice-presidente do Fundo
Bibliográfico da Língua Portuguesa,
membro-fundador e representante
actual da PAWA (Associação Pan-Africana de Escritores) em Moçambique. É uma carreira e tanto.
A iliteracia no seio da sociedade,
a falta do hábito de comprar livros,
assim como a fraca distribuição e
promoção do livro nas províncias
são alguns dos pontos referenciados
por Armando Artur.
Para saber melhor do seu pensar
sobre as artes e cultura, absorvemos em conversa branda as ideias
que partilhamos nas linhas que se
seguem.
Armando Artur, prémio José
Craveirinha. O que significa para si
ter ganho este prémio?
Para além daquilo que possa
constituir ganhos colaterais deste
prémio, penso que o mesmo acresce sobre mim maior responsabili-

dade, como escritor, como poeta.
Significa que devo continuar a trabalhar na produção literária e também na sua divulgação, hoje mais
do que nunca.
Veio em bom momento?
Sem dúvida. Porque o mesmo
acontece num momento em que
comemoro os meus 35 anos de
produção literária. Veio mesmo a
coincidir.
É privado, mas se se sentir à
vontade pode partilhar connosco o
principal investimento ou destino a
dar ao valor.
Vou pagar as minhas dívidas.
(Risos)
Já ganhou outros prémios como
Consagração Rui de Noronha –
FUNDAC; Prémio Nacional de Literatura – 2004; Prémio BCI de Literatura – 2019. Qual deles tem maior
significância? Porquê?
Todos os prémios na minha opinião têm sempre o mesmo valor,
apesar das diferenças dos valores
pecuniários associados aos prémios, se for o caso. Eu tenho dito
que os prémios literários não tornam maior ou menor, em relação a
outros, por parte de quem os ganha.
Portanto, independentemente dos
prémios, ou se é escritor ou não se
é. Os prémios literários acontecem
simplesmente quando acontecem.
No geral, como é que a comunidade dos escritores olha para os
prémios?
Depende de cada um. Para uns
até porque os prémios podem ser
uma meta, para outros nem por
isso. Cá por mim não concordo,
nem quero acreditar que haja escritores que escrevem para ganhar

O prémio veio em boa altura

prémios.

LIVROS DA VIDA
Sei que os filhos não se escolhem. Mas qual dos livros o marcou
ao longo da sua carreira?
Para mim todos os meus livros
são marcantes. Mas “As Falas do
Poeta” é um livro que foi escrito
numa fase particularmente difícil
para mim. Por um lado, eu andava
chateado com algumas coisas; por
outro, acabava de perder uma filha
de apenas 5 anos, factos esses que

trouxeram ao de cima os meus problemas existenciais.
O livro “O Hábito das manhãs”
é uma obra bastante lida, famosa. O
que há de especial nesta obra?
Francamente que não sei, meu
caro Jamisse. Oiço de muitos leitores a referenciação deste livro.
Como autor do mesmo pouco ou
nada tenho a dizer.
Há possibilidade de reeditá-lo?
Tudo depende do editor, neste
caso, a AEMO, pois os direitos de
edição ou reedição são da sua responsabilidade.

www.jornaldomingo.co.mz
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ou departamento da cultura. Mas a cultura deles é das mais agressivas do mundo, em tanto
que influência.
Quem impulsiona essa agressividade?
Por detrás dessa agressividade estão justamente os empresários. Quem faz a cultura lá
são os empresários que apostam nela. Então é
isso que se quer nestas bandas de cá. A lei do
mecenato está aí. O que falta é que os nossos
empresários a abracem. Só isso.
Quer me parecer que há cada vez menos
empresas a patrocinarem a edição do livro.
Porquê?
Pelas razões que citei atrás. Se calhar seja
necessário fazer-se uma campanha de divulgação da lei do mecenato, explicação e sensibilização do nosso empresariado. Talvez a coisa
resulte. Não sei.
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falta de poder de aquisição dos mesmos, mas
sim as pessoas não têm o hábito de comprar
livros. Em parte a iliteracia no seio da nossa sociedade prende-se com este problema,
principalmente naquelas classes com poder de
compra. Penso que é este problema com que se
debatem as nossas editoras.
O que é que está a falhar na máquina de
promoção e venda do livro?
Falha muita coisa conjugada ao mesmo
tempo. Temos o problema da distribuição deficitária e da pouca promoção do livro e da leitura por parte de muitos actores da sociedade.
Os mecenas nacionais estão dinâmicos,
prestativos para as artes e cultura?
Muito pouco, também por falta de hábito
nesse sentido. Como você sabe, por exemplo,
nos Estados Unidos não existe um ministério
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Falando em edição, como está a máquina
de edição no país?
Hoje muito melhor, comparando com a
época em que publiquei o meu primeiro livro,
em 1986. Naquele tempo publicar um livro
era um acontecimento de primeira grandeza.
Praticamente saía um livro por ano, contra dez
ou mais, hoje, por mês! Penso que estamos a
evoluir, independentemente da qualidade ou
não dos livros editados. Aliás, é bom que assim
seja, pois a qualidade provém da quantidade.
Há escritores com escrita belíssima cujas
obras na hora do lançamento apenas saem 200
ou 500 exemplares. Não é isso desanimador?
Desanimador é, realmente. Mas isso prende-se ao problema da “capacidade” de compra dos livros hoje. Digo capacidade entre aspas porque o problema de fundo não é tanto a

l

Estamos a evoluir na edição

Alguns dizem ser difícil escrever
poesia. Comunga a mesma ideia?
Sei que muita gente pensa que é
fácil escrever poesia. E é justamente
aqui que muitos se enganam. Aliás,
por isso é que temos mais escreventes de poesia do que de prosa.
Eu pessoalmente não escrevo ficção narrativa simplesmente porque
me considero um mau contador de
estórias ou histórias como queira.
Como e quem o incentivou a escrever?
Para começar eu sou um produto livresco. O processo das minhas
leituras está sintetizado no livro
“Minhas Leituras e Outros Olhares”, ora no prelo. Mas eu comecei
a escrever incentivado, digamos
assim, pelas saudades da minha
mãe. Na altura eu vivia em Lichinga e a minha mãe em Nauela, Alto
Molócuè. Um dia desses pus-me a
escrever uma carta para ela, carta
essa que afinal era um poema. Foi
assim como descobri a poesia que
borbulhava em mim. Depois seguiram-se cartas-poemas atrás de outras para as minhas musas de então.
Daí nunca mais parei até entrar no
mundo das edições. (Risos)

PROVÍNCIAS
ESQUECIDAS
Os livros são editados, mas raras vezes chegam às províncias.
Nas poucas vezes que chegam é
por mero esforço do autor. Não será
momento de as editoras mudarem
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BI DE ARMANDO
ARTUR
Armando Artur nasceu a 28 de
Dezembro de 1968, na província
da Zambézia. Foi secretário-geral
da Associação Moçambicana dos
Escritores (AEMO). É membro fundador da Associação Pan-Africana
de Escritores (PAWA), que é actualmente representante em Moçambique e coordenador das actividades desta a nível da África Austral.
Foi ministro da Cultura. É Doutor
Honoris Causa em Filosofia da Arte
e Literatura pela Cypress International Institute University.
No percurso das artes publicou
os livros: “Espelho dos dias” (1986);
“O hábito das manhãs” (1990);
“Estrangeiros de nós próprios”
(1996); “Os dias em riste” (2002)
– Consagração FUNDAC; “A quintessência do Ser” (2004) – Prémio
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um esforço por parte dos escritores
moçambicanos de preservar isso
nas suas obras, ainda que seja em
maior ou menor grau. Penso que é
de assinalar este aspecto.
Tenho estado a notar que alguns,
senão muitos grupos, adoptam textos de escritores estrangeiros para
encená-los e colocá-los em palco.
Falta qualidade, crença nos nossos
escritores ou é mesmo falta de contacto?
Acho que esta pergunta devia
ser dirigida a esses grupos. Pessoalmente não faço ideia da sua verdadeira motivação, apesar de eu estar
consciente de que vivo num país e
num tempo complexos.
O que é ser escritor em Moçambique?
É ser também personagem das
suas próprias histórias. Vivemos
num espaço onde o escritor e os
seus personagens se confundem
entre si. Sim, é escrever num espaço onde a realidade e a ficção se
confundem com muita facilidade.
Zambézia está a dar o salto no
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Enquanto ministro da Cultura o
que o marcou positiva e negativamente?
Positivamente foi o facto de eu
ter cumprido integralmente com o
plano quinquenal do Governo que
me havia sido proposto aquando do
convite que então me fora feito para
ministro da Cultura.
Lembro-me que isso foi aclamado pelos deputados.
Sim. Este feito foi inclusivamente aplaudido pela Comissão
Parlamentar composta por todos
os partidos então representados no
parlamento, quando visitou o Ministério da Cultura. Negativamente
foi a minha dificuldade pessoal, em
tanto que escritor, em adaptar-me
àquelas situações meramente políticas. Felizmente consegui salvar o
escritor em mim. (Risos)
O que é que falta no Ministério da
Cultura para olhar de forma frontal e
alavancar as artes e cultura no senti-

do de serem uma máquina de fazer
dinheiro para o país e os próprios
fazedores da cultura?
Vou-me esquivar à sua pergunta. Tendo eu passado por lá não me
parece ético eu falar daquilo que
deve ou não deve ser feito pelo Ministério.
A sua obra está traduzida para
inglês, francês, alemão, finlandês,
sueco e árabe. Recebe “royalites”
por isso?
Alguns. Mas só naqueles tempos. Hoje já não. Mas também pessoalmente nunca me preocupei
com isso. Produzir literatura não se
compadece com ganhos financeiros. Por isso é que é uma actividade
de que ninguém nos incumbiu, parafraseando Kafka.
Como controla ou tem conhecimento da máquina de venda de
livros no exterior?
É muito difícil de controlar. Nestes casos o que funciona é a confiança no editor. Aliás, não há outra
alternativa senão confiar no editor.
Como tem sido a actuação da
Associação Pan-Africana de Escritores (PAWA) em Moçambique?
Há muito que as actividades da
PAWA em Moçambique diminuíram bastante. Mas antes conseguimos promover e realizar actividades tais como concursos e edição de
alguns livros. Mas tudo parou em
consequência da crise que a PAWA
enfrenta neste momento. Mas a
União Africana parece estar disposta a apoiá-la no quadro da visão renascentista africana. A ver vamos.
A nossa escrita, segundo os críticos, está órfã no que concerne aos
factos históricos. Há uma e outra
coisa dispersa. Custa escrever sobre
de onde viemos e quem somos?
Sinto que isso acaba estando reflectido em muitas obras dos nossos escritores. Ademais, temos o
romance histórico que alguns dos
nossos escritores já escreveram ou
abraçaram. Estou-me a lembrar
agora de um Ungulani, Mia, Paulina, Furdela, entre outros, que já
tiveram incursões nessa vertente.
Moçambique é um país rico em
oralidade. Mas com o passar do
tempo, as histórias, provérbios e
lendas vão se perdendo. O que devemos fazer para preservar essas
relíquias?
Uma das coisas a fazer é a promoção da literatura em línguas nacionais. A PAWA aqui em Moçambique fazia justamente isso. Penso
que é a partir daí que vamos preservando essas relíquias. De qualquer modo sinto também que há
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MINISTRO ACLAMADO
PELOS DEPUTADOS

É preciso levar o livro para as províncias e promovê-lo

deste país. Por outro lado, um dos
grandes desafios que temos em
Moçambique é o da libertação das
mentes, para muito rapidamente
darmos o salto de desenvolvimento. E só o livro pode fazer isso. Daí
ser um feito de grande magnitude.
É um projecto replicável para
outras províncias?
Sem dúvida. Uma iniciativa desta natureza não importa donde provenha, é para ser abraçada, apoiada
e replicada em todas as províncias,
cidades e vilas, pois é de interesse
nacional. Fora de todas as pendências políticas devia ser consensual a
necessidade e urgência da elevação
da literacia no seio da nossa sociedade, para fazermos face a muitos
desafios que temos em mão. Creio
que disse tudo.
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Não era suposto a AEMO ter
parceiros estratégicos, empresas/
mecenas que mensal ou trimestralmente invistam dinheiro para a edição de livros, realização de palestras
e “workshops” nas escolas?
Sim, o programa “Um Escritor
na Escola” parou justamente por
razões de ordem material e financeira. Para tal são realmente necessários parceiros estratégicos para a
retomada destes programas. Creio
que os que hoje estão à frente da
Associação estão a trabalhar nesse
sentido.
Parece que o livro infantil foi
esquecido. O que está a acontecer?
Esquecemo-nos que os petizes precisam de cultivar o hábito de leitura?
Sim, o livro infantil é muito importante, para a iniciação livresca
para os petizes. Mas sinto também
que hoje mais do que nunca há muita produção do livro infantil. Até há
escritores a especializarem-se nesta
vertente, o que é muito encorajador, julgo eu. Quanto ao resto está
correlacionado com todos os problemas que me referi atrás, quanto
ao livro em Moçambique.

Temos de divulgar a lei de mecenato
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o paradigma e começarem a olhar
para as províncias?
Também pelas razões que evoquei atrás, o problema da distribuição. E parece ser um problema geral
do nosso país. Mesmo com relação
aos produtos agrícolas deparamo-nos sempre com o problema de
escoamento. Os camponeses produzem e depois ficam sem saber
onde colocar os produtos.
E o livro não apanha boleia…
Tal é o problema do livro. Não
há quem o distribua pelas províncias, muito menos pelos distritos,
lá onde também é preciso incentivar o hábito de leitura. Portanto,
temos de repensar tudo, de forma
global.
Há sempre a ladainha de que nas
províncias não se compra o livro.
Acredita neste pensamento?
As províncias são também o reflexo daquilo que acontece na capital. Nada acontece isoladamente.
Temos de começar de algum sítio.
Distribuamos primeiro o livro. E
depois virão outras acções, como
por exemplo as de promoção do
mesmo, aí já com a entrada de outros actores neste processo.
AEMO, a nobre casa, parece
estar a perder espaço. Poucas edições, sem saraus, festivais… o que
está a acontecer?
Bom..., penso que a AEMO não
devia ser uma editora. Fora dela há
muitas por aí. A AEMO devia sim
continuar a ser a casa-mãe da literatura moçambicana, de acordo
com os seus estatutos. Até porque
ela tem sabido adaptar-se aos novos tempos e desafios. Tem estado a
promover muitas acções de grande
interesse. Naturalmente que esperamos que se faça sempre mais e
mais.
Quais foram os seus principais
feitos enquanto secretário-geral da
AEMO?
Foi ter introduzido o programa
“Um Escritor na Escola”. Um programa que nos levou a percorrer o
país inteiro, visitando e dialogando
com estudantes secundários. E repare que deste programa nasceram
novos leitores, alguns dos quais
hoje são escritores com livros publicados.

que tange à literatura. Feira internacional de Literatura. É um feito!
Realmente é um feito. É também um tributo à própria Zambézia
que viu nascer ou por ela passarem muitos escritores consagrados

Nacional de Literatura José Craveirinha; “Felizes as Águas” (antologia de poemas de amor); “As Falas
do Poeta”; “A Reinvenção do Ser
e a dor da pedra” (2018); Muery –
“Elegia em Si maior” (2019).
www.jornaldomingo.co.mz
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Revisão da Lei do Trabalho não deve ser feita à pressa

“Não é verdade que haja intenção de fechar a classe a novos ingressos”, Duarte Casimiro
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ferro” para assinarem e representá-los em
tribunal.
Estatisticamente, é possível ilustrar a
tendência da procuradoria ilícita?
É difícil ter-se a avaliação concreta, porque os seus agentes actuam de forma subtil.
O importante é que temos uma comissão
de trabalho que vela por esta matéria e faz o
seu trabalho, mas ainda sentimos que dada
a velocidade com que estes actos ocorrem
não é fácil avaliar os resultados. É tal e qual
como a corrupção. Se me perguntar como
é que estamos em termos de combate à
corrupção em Moçambique, direi que algo
está a ser feito, mas nada me garante que
amanhã não haverá mais corruptos e corruptores.

jo

que, mesmo que fiscalizemos, algo nos vai
escapar.
O maior problema da procuradoria ilícita é o resultado. Muitas vezes estas pessoas
não têm formação em Direito, nem capacidade de realização de actos jurídicos, no
entanto, fazem-no. Só quando as coisas
correm mal é que o assunto chega à Ordem.
Aí, não raras vezes, descobrimos que a pessoa que prestou a assistência não está apta
para fazê-lo.
À dada altura estávamos preocupados
com a procuradoria ilícita protagonizada
por estrangeiros, mas hoje é mais do que
isso. Temos situações em que uns preparam
as peças processuais e, porque não estão
inscritos na Ordem, arranjam “testas de

Verifica-se um elevado índice
de reprovações nos exames para
o ingresso quer na Ordem quer no
Centro de Formação Jurídica e Judiciária. O que está a falhar?
A Ordem dos Advogados é a
maior associação profissional em
Moçambique, com cerca de 2400
membros, daí que tudo o que
acontece dentro dela ganhe uma
grande visibilidade.
Em relação às reprovações,
penso que têm a ver com a formação. Por exemplo, pode discutir-se se faz sentido que qualquer
instituição do ensino superior tenha licenciatura em Direito, porque, em algum momento, ou pelo
nível de formação que se tem ou
pela ausência de capacidade para
formar, a qualidade vai baixar. O
que aconteceu é que de há uns
anos a esta parte houve massificação da formação em Direito, de tal
sorte que qualquer instituição tem
cursos nesta área, sem preocupação em assegurar as condições
mínimas, para que a massificação não resultasse na degradação
da qualidade da formação como,
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Um dos problemas que afecta a advocacia em Moçambique é a procuradoria ilícita.
Como está a situação actualmente?
É uma questão extremamente séria. É
verdade que algo tentámos fazer, mas da
forma como se desenvolve a procuradoria
ilícita será difícil dizer que auguramos um
momento em que a mesma estará controlada. Se andar pela cidade de Maputo vai
encontrar muitas tabuletas anunciando,
por exemplo, a prestação de serviços de
contabilidade. Contudo, procurando os
serviços relacionados com a área de Direito, se calhar aqui os encontre. Quer dizer,
muitas vezes a procuradoria ilícita é feita
de forma subtil, recorrendo-se a esquemas
da mais diferenciada índole. É desta forma

PAÍS PRECISA
DE INVESTIR
NA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

N

Procuradoria ilícita
continua um cancro

posso dizer que terá de haver mais
cautelas por forma a apurar os
melhores em termos de qualidade
de formação. Depois de se inscrever há, naturalmente, a fase de
formação profissional e, simultaneamente, o estágio, o que poderá, mais tarde, vir a determinar se
a pessoa está ou não apta para ser
advogada (o).
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representativas, no que diz respeito ao número de advogados.
Fazemo-lo por entendermos que
servir a comunidade e aos nossos
associados tanto se faz com cinco
como com mil advogados e advogados estagiários.
Está satisfeito com as exigências para ingressar na Ordem?
Esta é uma pergunta sempre
difícil de responder e que suscita grande debate entre a classe
e candidatos ao ingresso na Ordem. Não tenho problemas em
dizer que os requisitos para o
acesso à classe não são assim tão
apertados – licenciatura em Direito, reunir a documentação necessária e inscrever-se. Se calhar,

.m

da Ordem a todos os advogados
e, desta feita, à comunidade.
Trata-se, pois, de uma transferência de serviços, que eram
apenas prestados a partir da sede,
em Maputo. Naturalmente, este
processo, ainda em fase inicial,
irá merecer as devidas calibrações, à medida que a implantação
se vai efectivando. A nossa grande preocupação é o advogado e
a comunidade, particularmente
as pessoas mais desfavorecidas.
Assim, ainda que numa província
tenhamos um número reduzido
de advogados, procuramos ter a
mesma abordagem, dedicação e
empenho que temos em relação a
Maputo e demais províncias mais
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bastonário da Ordem
dos Advogados de
Moçambique (OAM),
Duarte Casimiro, concedeu uma entrevista
ao domingo na qual, entre muitos
aspectos, pede cautelas no processo de revisão da Lei do Trabalho, sob pena de, ao invés de
resolver problemas, criar tantos
outros.
Sobre a lei laboral, Duarte Casimiro, que foi um dos consultores na elaboração da actualmente
em vigor, considera que para uma
melhor análise do projecto de revisão da referida Lei, seria necessário conhecer os respectivos
termos de referência, para determinar o que se pretende alterar,
até porque, por exemplo, se está
ainda na pendência do artigo 270,
n.º 4 da Lei n.º 23/2007, de 1 de
Agosto, no âmbito da salvaguarda dos direitos adquiridos pelos
trabalhadores quanto às indemnizações.
Na entrevista cujos excertos
seguem nas linhas abaixo, além
de olhar para a vida da Ordem,
discute a reforma do Código do
Processo Penal, nomeadamente aquilo que chama de indeterminação dos prazos de prisão
preventiva, fala da relação entre
advogados, juízes e magistrados
do Ministério Público, bem como
das medidas decretadas no quadro do combate à covid-19.
Está há um ano como bastonário. Em que medida se está a
cumprir a promessa de tornar a
Ordem mais próxima dos membros?
Em primeiro lugar, é preciso
aclarar que esta promessa tinha

a ver com a necessidade de continuar o que havia sido iniciado.
No passado, a Ordem teve a sede
e dois conselhos provinciais (Sofala e Nampula). Quando tomámos posse alargámos o número
destes para onze, à razão de um
por província. Os conselhos provinciais são o prolongamento da
Ordem, para ela se abeirar dos
advogados e da comunidade. Naturalmente, os efeitos desta expansão não são imediatos. Ainda
assim, os conselhos provinciais
têm acesso directo aos advogados
e estes transmitem-nos as suas
preocupações, tal como beneficiam directamente dos serviços
da Ordem. Neste contexto, o esforço é de capacitar estes órgãos
com meios materiais e recursos
humanos à altura dos desafios
e prosseguir com a descentralização efectiva daquelas atribuições e funções, que os estatutos
da Ordem prevêem poderem ser
exercidas pelos conselhos provinciais, distribuindo-se o serviço na mesma pessoa jurídica,
uma transferência com hierarquia, nos termos estatutários,
no sentido de descongestionar a
sede de actos que podem ser desenvolvidos a nível local.
Neste alargamento teve-se em
conta o facto de a maioria dos advogados estar em Maputo?
A diferença numérica de advogados entre Maputo e outros pontos é um facto, mas não
perdemos o foco no sentido de
que a descentralização, que defendemos, tem em conta a natureza das pessoas com que lidamos. Iniciámos a implantação
dos conselhos provinciais tendo
sempre presente as diferenças,
mas de modo a levar os serviços

as de outras províncias, onde há
também instituições do ensino
superior, facilmente concluímos
que há desequilíbrios, de tal sorte
que, em geral, os formados fora
deste contexto (Maputo) enfrentam dificuldades. Outro aspecto
fundamental é o tipo de formação que se faz. Acredito que parte dos problemas é dos próprios
formandos ou dos candidatos a
ingresso na Ordem, mas também
não perco de vista o problema
que se pode colocar no professor.
Sem grandes investimentos para
formar professores à altura, dificilmente teremos efeitos positivos no produto final. Quer dizer,
é preciso investir desde o ensino
primário, melhorando a qualidade dos professores e as suas condições de trabalho.
... há quem fale de corporativismo na Ordem. Que comentário faz?
Não é verdade que haja intenção de fechar a classe a novos ingressos. O problema é que não se
está a investir na formação. Aliás,
agora estamos a formar com recurso a meios electrónicos, particularmente por vídeo-conferência, por causa da covid-19, como
se fosse ensino à distância, mas
não estamos treinados para isso.
Imagine os resultados nos próximos anos... É necessário reconhecer as fragilidades do contexto e, ao mesmo tempo, assegurar
a qualidade mínima dos profissio-
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evidente e infelizmente, sucede.
Se olharmos para o número de
pessoas preparadas para ministrar essa formação, notamos que
é muito reduzido. Li, recentemente, que existe uma instrução
para se impedir que os licenciados
dêem aulas nos cursos de licenciatura.
... isso resolve o problema de
qualidade?
Depois, imagino que se vai
questionar como vão sobreviver
as instituições do ensino superior,
que foram autorizadas a leccionar, sem a observância deste requisito. Na prática, quero concordar que essa proibição é positiva.
Tu terminas a licenciatura hoje e
amanhã estás a dar aulas, sem experiência? Se mesmo as pessoas
que têm experiência didáctica
enfrentam problemas para dar
aulas, acredito que a situação se
torna mais complicada quando
não se tem formação adequada,
nem experiência de leccionação.
Todavia, este problema não é exclusivo do ensino superior. Começa no primário, perpassa pelo
secundário e projecta-se no superior.
O outro problema associado a
esta situação tem a ver com as assimetrias.
Concretamente, que tipo de
assimetrias?
Quando olhamos para as condições da cidade de Maputo, por
exemplo, e as comparamos com
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Fotos de Jaime Machel

– Duarte Casimiro, bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique

“Por vezes o relacionamento entre o juiz, Ministério Público e o advogado fica beliscado”

nais que colocamos na sociedade.
Dizia que a massificação do
ensino superior está a trazer problemas de qualidade...
No que concerne à licenciatura
em Direito, relativamente à qual
temos dados que nos permitam
fazer esta análise, sim. Quanto aos
demais cursos é muito provável
que também possa estar a ocorrer,
ainda que, eventualmente, com
menor gravidade, em especial, os
menos “massificados”, como os
cursos de Medicina. Mas, mesmo
nestes, já ouvi de amigos médicos que a qualidade de formação
também baixou. Não sei por que
em qualquer esquina tem de haver formação em Direito, mesmo sabendo-se que não há condições, como, por exemplo, em
termos de docentes suficientes e
com qualificações para cobrir as
instituições criadas.
Se calhar estejamos na fase de
parar e pensar, porque já massificámos e os resultados não são
os desejados.
Em relação à Ordem, as faculdades graduam o aluno, mas
no final não pode ser advogado

nem juiz. O que diz?
Os critérios e exigências ao
nível regional e internacional
para o acesso ao exercício profissional da advocacia são rígidos, e a Ordem dos Advogados

de Moçambique não pode, hoje,
pretender inventar a roda. As
faculdades avaliam competências definidas no seu currículo e
a Ordem define os critérios
para o

Há juízes que vivem
ameaçando advogados
Formalmente não há hierarquia entre magistrados e advogados, mas discute-se muito a supremacia do juiz face aos outros intervenientes. O
que pensa sobre isto?
Não nos devemos esquecer que quem preside
às sessões de audição e julgamento é o juiz. Então,
nessa qualidade, é natural que haja procedimentos próprios, e para mim esta questão é de menos.
O importante, que por vezes fica beliscado, é o
relacionamento entre o juiz, Ministério Público
e o advogado. Em princípio, estes intervenientes devem estar num espírito de cooperação para
uma melhor justiça. Se estes três poderes se respeitarem mutuamente, quem ganha é a justiça.
Significa que devem sempre pautar pelo respeito,
ética e deontologia profissional, para que estejamos bem em termos de relacionamento.
Quer dizer que há situações de desrespeito?
Não vamos generalizar. Não posso dizer que
todos os juízes ou todos os advogados têm comportamentos desviantes. Temos situações de
determinados juízes ou advogados que não se
relacionam bem e deixam que isso prejudique o
trabalho que fazem.
Por exemplo, não faz sentido, até por uma
questão de princípios e respeito mútuo, convocar todos os advogados a entrarem numa sessão
à mesma altura e ficarem ali horas a fio. De igual
modo não faz sentido que uma sessão marcada
para determinada hora aconteça duas ou três horas mais tarde.
Recentemente, o bastonário queixou-se de
perseguições protagonizadas por juízes. O que
está a acontecer?
Houve uma situação concreta em Sofala, protagonizada por um juiz em concreto que, do meu
ponto de vista, teve comportamento pouco ade-

quado. Porque, eventualmente, não houve uma
intervenção ajustada, mais um ou dois casos voltaram a suceder. E isso inquieta-nos.
Acontece que, durante as sessões de audiência e julgamento, por vezes, se registam posições
divergentes sobre determinada matéria, o que é
normal num debate científico. Mas, por via disso,
pode nascer a ideia de que o advogado, por exemplo, está a pôr em causa a reputação do juiz. Ou
vice-versa. Se for por questões de ordem técnica,
em que o advogado considera que o juiz julgou
mal, há um processo próprio que é a interposição
de recurso. É diferente de uma situação em que
o juiz usa da sua força como presidente da sessão
para dizer, por exemplo, que vai tomar medidas
pelo facto de o
advogado ter discordado da sua actuação.
Não estou a dizer que os advogados não possam
ter comportamento inapropriado. Quando isso
acontece há mecanismos para resolver o problema, como apresentar o caso ao Conselho Jurisdicional da Ordem que vai abrir um processo e responsabilizar, se for caso disso. Da mesma forma,
do lado dos advogados, quando há uma situação
desta natureza encaminhamo-la para o Conselho
Superior da Magistratura Judicial.
O que aconteceu em Sofala é que, recorrentemente, há processos-crime contra advogados, muitas vezes sem razão aparente. É preciso
que este ambiente seja ultrapassado, porque os
três poderes (juiz, advogado e procurador) concorrem para que a decisão seja a mais adequada.
É preciso evitar que os debates técnicos sejam
personalizados, o que faz com que se recorra aos
tribunais deixando-se a ideia de que o objectivo
é amedrontar a outra parte, para que não tenha a
liberdade de agir.
www.jornaldomingo.co.mz
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exercício da advocacia.
Nem todo o jurista (licenciado em Direito) está apto
para ser advogado ou até mesmo
juiz. Penso que fazem todo o sentido os critérios estabelecidos para
a admissão, porque é preciso que
haja crivo. Se calhar tinha de ser
mais cedo para evitar expectativas
que depois não se concretizam. Se
não estabelecermos este escrutínio para seleccionar os melhores,
vamos continuar a reclamar, porque o juiz, o procurador ou o advogado têm problemas. É preciso
fazer algo para que esta situação se
altere e isso passa, naturalmente,
por alterar alguns princípios em
matéria de formação, em especial, a formação profissional.

PRISÃO PREVENTIVA
NÃO DEVE SER
INCERTA
A Ordem não concorda com a
revisão pontual do Código de Processo Penal. Porquê?
Quando se começou a alterar o
Código Penal e o Código de Processo Penal, o processo foi participativo, ou seja, foram envolvidas várias
sensibilidades, incluindo a Ordem
dos Advogados. Estávamos no bom
caminho e, não se sabe porquê,
este caminho foi abandonado.
Uma das alterações que fez com
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que a Ordem se posicionasse tem
a ver com os prazos da prisão preventiva.
Concretamente...
A prisão preventiva faz com
que o cidadão perca um dos seus
valores maiores que é o direito à
liberdade. Então, isto não pode ser
indeterminado. A Ordem avançou com um requerimento de
fiscalização sucessiva da constitucionalidade junto do Conselho
Constitucional. Fizemos antes uma
primeira manifestação que foi no
sentido de uma fiscalização prévia,
para evitar que a lei fosse promulgada nestes termos,mas a coisa não
vingou, por isso avançámos com
um pedido de fiscalização sucessiva, até porque pode ter sido um
mal-entendido da parte da Ordem.
Mas, por agora, entendemos que
como a norma está o cidadão pode
ficar anos a fio em prisão preventiva, na dependência, por exemplo,
da realização de um julgamento. E
nós sabemos que, no país, mesmo
processos menos complexos levam, às vezes, muito tempo para
serem julgados. Então, quando não
se tem um padrão, que permite dizer que, em termos legais, há, por
exemplo, um período de três meses de prisão preventiva, findo o
qual se promove a liberdade, fica-se dependente de factores incertos. Isto não é defensável no Estado
de Direito e democrático, como o

“Como a norma está, o cidadão pode ficar anos a fio em prisão preventiva”

nosso. Esta mesma norma já existia no código, mas com uma outra
redacção, aceitável.

matéria. O que vou aqui dizer é
minha opinião, embora, no meu
caso, seja difícil distinguir-se a
opinião de Duarte Casimiro da do
bastonário.
Num estado de emergência, a
Constituição da República permite restringir alguns direitos
fundamentais. Depois das renovações do estado de emergência,
houve necessidade de se passar
para a situação de calamidade
pública. Nesta, muitos juristas
entendem não haver cabimento
para o recolher obrigatório, pois

COVID-19: HAVIA
QUE PRESERVAR
BEM MAIOR
O Governo e a Ordem estão
alinhados quanto às medidas
contra a covid-19, concretamente, o recolher obrigatório?
A Ordem dos Advogados nunca se posicionou em relação a esta

este restringe um direito fundamental – o direito de livre circulação. No entanto, era necessário
encontrar um mecanismo que
permitisse resolver um problema
de saúde pública. Então, perante
uma situação em que estão a morrer pessoas, o Governo entendeu
que devia restringir o movimento
das pessoas, em defesa da saúde
pública; e o resultado está à vista; é positivo. Se se olhar apenas
na perspectiva jurídica sempre se
vai dizer que o recolher obrigatório apenas deve ocorrer no estado
de emergência. Como tal, a única
salvaguarda seria a Lei de Gestão
e Redução de Risco de Desastres,
mas sempre se vai colocar a questão da inconstitucionalidade.
Entendo que o Governo, por falta
dessa saída para resolver um mal
maior, acabou por optar pelo recolher obrigatório que, felizmente, está a dar alguns resultados
positivos. Às vezes é fácil tomar
posição como jurista/advogado
dizendo que o Governo não devia agir desta ou daquela forma, o
que faz sentido. Mas também não
nos podemos esquecer que o Governo tem responsabilidades em
relação à saúde e à vida das pessoas. Ora, mudar a Constituição
para solucionar esta questão leva
tempo e exige dinheiro, daí que
se tenha recorrido a uma solução
“ad-hoc”.

Reforma da lei laboral
carece de termos de referência

l

juiz pode entender que o empregador violou o prazo de envio do processo ao sindicato, se a remessa for antecedida da realização de diligências de prova. Aliás, em
alguns casos, bem, o sindicato recusa-se a
emitir o parecer, se não tiverem sido realizadas as diligências probatórias requeridas.
No entanto, a lei não prevê a fase para a realização destas (fase de instrução). Esperávamos que isto fosse resolvido pela revisão.
Objectivamente, é ou não oportuna a
revisão da Lei do Trabalho?
Responderia a essa pergunta com precisão se conhecesse os termos de referência
da revisão. Não sei o que se pretende rever.
Não se pode fazer revisões na base de palpites ou daquilo que preocupa “A” ou “B”.
Tem de haver termos de referência para
aclarar o que se pretende fazer e a respectiva fundamentação.
Por exemplo, a primeira versão que
apareceu fazia referência a algumas figuras como o trabalho intermitente, salvo
erro, num único artigo. Pode, então, questionar-se qual o seu regime jurídico. Tem
de explicar-se como se aplica o trabalho
intermitente. Da mesma forma, se olharmos para a passagem da anterior lei para
a actualmente vigente, foram garantidos
os direitos adquiridos através da disposição transitória. Como se vão salvaguardar
esses direitos adquiridos, da actual para a
futura lei laboral, uma vez que salvaguarda
somente parte do previsto no artigo 270 da
Lei n.º 23/2007, de 1 de Agosto? São direitos
adquiridos pelas pessoas jus laborais, que
estão em causa e devem ser salvaguardados.
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do, mas que, na proposta de revisão, se resumem a um artigo. Felizmente, a equipa
de revisão recebeu as contribuições da Ordem e de outras entidades. Do meu ponto
de vista, em seguida, era preciso que, ao
receberem as contribuições das diversas
sensibilidades, se constituísse uma equipa
multidisciplinar integrando juízes, advogados e outros que, no dia-a-dia, lidam com
estas matérias para analisar as propostas.
Aquando da elaboração da actual lei, ficámos (sindicalistas, empregadores e técnicos do Ministério do Trabalho) cerca de seis
meses a trabalhar, diariamente, das 8 às 16
horas, e, mesmo assim, a lei tem lacunas e
falhas. É por isso que digo que não se pode
fazer a revisão às pressas, sob pena de, ao
invés de resolver problemas, criar outros
susceptíveis de gerar conflitos laborais.
Em relação ao processo disciplinar,
quais as dúvidas que persistem?
Uma das questões é que, no processo
disciplinar, não há uma fase de instrução.
Tem de ficar claro que, quando o trabalhador solicita a realização de diligências de
prova, deve-se saber de que tempo o empregador dispõe para a realização dessas diligências probatórias. Isto tem de ser fixado
por lei. Ora, a proposta de revisão também
não resolve esta questão. Outro aspecto
tem a ver com o momento em que se deve
remeter o processo disciplinar ao sindicato, para efeitos de emissão do parecer. É o
momento imediatamente a seguir à recepção da resposta à nota de culpa ou, se for
caso disso, após a realização de diligências
probatórias? Por vezes, quando o processo
chega à fase de julgamento, no tribunal, o
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trabalho que fará a partir da sua casa, incorrendo em despesas de electricidade, internet e recursos próprios. Deve ficar claro
como se vai aferir ou compensar este trabalho. Tudo isto carece de tratamento específico e claro, na lei, sob pena de constituir
fonte de conflitos.
Há problemas que vêm sendo levantados sobre o processo disciplinar, seus procedimentos e formalidades. Esperávamos
que desta revisão saíssem as soluções para
as inquietações dos juízes e advogados,
em torno desta matéria. Acontece, porém,
que muitas das dúvidas suscitadas na actual lei não são sanadas pela revisão. É o
caso, por exemplo, da falta de clareza sobre
o momento a partir do qual deve iniciar a
contagem dos 5 dias para a emissão do parecer sindical. Aliás, a proposta de revisão
indica como fases do processo disciplinar o
“parecer sindical” e o “relatório do instrutor”. Não se entende. Assim, salvo melhor
entendimento, continuaremos a não ter
soluções legais sobre questões bem identificadas, ao longo da aplicação da actual lei
laboral, bem como muitos outros novos.
Além disso, há conceitos que foram introduzidos e que não têm a ver com a doutrina e a jurisprudência prevalecentes na
área laboral. É o caso do conceito de acordo
de adesão ou da noção de fonte de direito,
quando aplicado aos casos de códigos de
boa conduta ou de regulamentos internos.
São muitas as situações em que o texto ficou menos claro, o que, certamente, gerará
dificuldades de aplicação da lei. Aliás, havia
matérias que estavam desenvolvidas, com
o regime jurídico devidamente estabeleci-

ht

Pessoalmente, foi um dos consultores
na elaboração da Lei do Trabalho em vigor.
Qual é a sua visão em relação à revisão?
Como Ordem dos Advogados fomos
chamados para apresentarmos um parecer sobre a proposta. Sabemos que havia
sido anunciada uma revisão pontual da Lei
do Trabalho, que, do nosso ponto de vista, não significaria alterar a estrutura e até
conceitos básicos da lei. No entanto, a proposta ora apresentada encerra mudanças
substanciais. Mas, lamentavelmente, não
resolve alguns dos problemas com que os
aplicadores da lei se debatem, hoje.
Não faço parte da equipa de revisão e não
tive acesso aos termos de referência sobre o
que se está a alterar. Para o espanto de todos, a proposta que está a ser apresentada,
ao invés de resolver alguns desses problemas, está a criar muitos outros, alguns dos
quais vêm da actual lei, sendo que a expectativa era que fossem sanados, no processo
de revisão.
Pode citar exemplos?
O teletrabalho corresponde a uma figura essencial nas relações de trabalho.
Nesta etapa, é, directa ou indirectamente,
aconselhável, sempre que possível, para a
prestação da actividade no contexto da covid-19. Não se pode, porém, legislar esta figura jurídica, indicando tão-só que se pode
recorrer ao teletrabalho. Convém não perder de vista que se trata de um instituto à
volta do qual há uma série de questões, que
têm de ser reguladas. Por exemplo, quando
se presta a actividade em regime de teletrabalho, o trabalhador tem de saber como
será controlado, avaliado e compensado o
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CLÁUDIA CHOPE, JUÍZA E ESCRITORA
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láudia Elisabet Torcato Chope nasceu no princípio da década 70 na
cidade de Maputo. Filha de Graciano e Mercedes, é a mais velha de 4
irmãos, nomeadamente Hélio, Nilza e Yara Chope. Viveu toda a infância na
cidade de Maputo.
Estudou na Escola Primária Eduardo Mondlane (que agora é secundária); depois
passou pelas escolas secundárias Estrela
Vermelha, Francisco Manyanga, Joaquim
Chissano, Matola, Josina Machel, antes
de ingressar na Faculdade de Direito da
Universidade Eduardo Mondlane (2000 a
2005) e posteriormente no Centro de Formação Jurídica e Judiciária.
Juíza de Direito do Tribunal Fiscal da
Zambézia – antes esteve no Tribunal Fiscal de Sofala e de Maputo –, Cláudia Chope
é casada com Florêncio Manhiça, a quem
chama carinhosamente Mulumuzana, é
mãe de Sharon Vanessa; tem também sob
sua guarda a sobrinha Alyah. Normalmente deita-se depois da meia-noite e sai da
cama por volta das 6.00 horas porque o
expediente começa às 7.00 horas.
“Não faço nada de especial senão preparar-me para o serviço. Durante o dia
faço despachos e sentenças e trato dos assuntos administrativos do tribunal (uma
vez que também sou a presidente). Depois
do expediente, fico em casa com o meu
Mulumuzana e as crianças (minha filha
Sharon e minha sobrinha Alyah). Às vezes
levo trabalho para casa. Conversamos, comemos, faço controlo dos TPC da Sharon,
leio, escrevo… enfim”, conta.
A propósito de escrever, Cláudia Chope
lançou dois romances…”Vidas, Paixões e o
Oculto” e “Mendigos de Uniforme”; confessa que gosta muito de escrever: “escrevo cartas para algumas pessoas… há pessoas que ainda gostam de receber cartas
manuscritas; sinto-me bem escrevendo.
O papel e a caneta ainda conseguem expressar os meus sentimentos”.
Sobre os livros conta que “durante o
tempo da faculdade vivia num prédio
onde havia vários guardas.
Um deles era um velhote. Olhava para
ele e imaginava quem mandava um velho
daqueles trabalhar? E como é que o chefe do condomínio aceitou empregar-lhe?
Que segurança podia ele garantir? Então
foi assim que nasceu o livro ‘Mendigos de
Uniforme’”.
Sobre “Vidas, Paixões e o Oculto”...
conta que resulta de “vivências e convivências do dia-a-dia, de histórias que
ouvimos no salão, daquela fofoca no ‘chapa’, que nos faz querer prolongar a viagem
mesmo depois de chegarmos ao destino”.
Acrescenta que escreveu estas duas histórias – cujas capas foram fruto da imagi-

nação da sobrinha Alyah – para tirar da cabeça para o papel todas as ideias que passam
e também como forma de ver e interpretar
algumas coisas.
“Como não sou muito faladora e não gosto
de discussões (acho um enorme desperdício
de tempo e energia) então conto as coisas
ao papel por intermédio da caneta… depois,
com incentivos dos familiares, decidiu partilhar com o público”, sintetiza.
Vale lembrar que a actual juíza foi “jornalista escolar” na Faculdade de Direito e na
Escola Francisco Manyanga escrevendo para
os respectivos boletins informativos, “mas
foi sol de pouca dura na altura porque passavam a vida a sabotar-nos”.
Cláudia é apreciadora dos livros de Paulina Chiziane, Irving Wallace e Dan Brown.
Terminou recentemente de ler a trilogia “As
Areias do Imperador” – “Mulheres de Cinza”, “A Espada e a Azagaia” e “O Bebedor de
Horizontes” –, e prepara-se para “devorar”
a história de “O Monge que Vendeu o Seu
Ferrari”, de Robin S. Sharma.
“Apesar da vontade de ler este livro, primeiro tenho de concluir os processos que tenho na mesa, senão dizem que a morosidade
do nosso sistema de justiça é culpa da literatura”, brinca.
A juíza e escritora aprecia carne grelhada
com batata frita; aliás, confessa que pode comer carne todos os dias sem problemas nenhuns, “mas gosto de experimentar comidas
novas desde que incluam carne na receita”.
Apesar de apreciar pratos recheados, não
gosta muito de cozinhar e reza todos os dias
para ter a mesma disponibilidade na confecção das refeições como tem na hora de manjar.
Diz que não se cansa de ouvir música, desde Guns and Roses, Eric Clapton, Martinho
da Vila, Banda Kakana, Fernando Azevedo,
Hugh Masekela e muitos outros entre nacionais e internacionais.
Claro que também depende da disposição.
“A minha filha diz que ‘Three little birds’
de Bob Marley é a minha música preferida.
O Mulumuzana diz que é ‘Falar da Gente’ de
Paco Bandeiras.
Se perguntasses aos funcionários do Tribunal diriam que é qualquer música de Fernando Azevedo. O meu irmão lembrar-se-ia da
minha cassete de Eric Clapton ‘Unplugged’
que ele escondeu de tanto que eu repetia.
A minha amiga Chana diria que é ‘A si
Mbonanga’ de Johnny Clegg… então dá para
ver que oiço um pouco de tudo”, revela.
No que diz respeito às restrições impostas
pela pandemia, lamenta que tenha tirado do
convívio familiar muitas pessoas que perderam a luta contra a covid-19, mas “fez-nos
conhecer melhor as pessoas com as quais
partilhamos a casa; conversamos mais, passamos mais tempo juntos, passamos várias
refeições juntos… antes a vida era mais na
rua e agora passou realmente para dentro de
casa”.
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Belmiro Adamugy
belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz
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Fotos Félix Matsinhe

Escrever é uma
velha paixão…
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Cidadãos avaliam ganhos da Independência
Foi a 25 de Junho de 1975 que Moçambique conquistou a Independência Nacional pondo
fim a vários anos da dominação colonial portuguesa. Deste modo, o país assinala 46 anos

da conquista da sua libertação na próxima sexta-feira. domingo reproduz a avaliação que os
cidadãos fazem da liberdade.

ÚLTIMOS 20 ANOS
FORAM PIORES

Fotos de Félix Matsinhe

GUERRAS RETARDAM
O DESENVOLVIMENTO

A VIDA MELHOROU

– Fernando Ngonhamo,
funcionário público
O país cresceu, mas não podemos confundir crescimento
com desenvolvimento. Hoje
em dia há muitas pessoas que
têm carro como alternativa a
um sistema de transporte que
ainda não está no nível desejado, por isso, devemos associar
o desenvolvimento aos benefícios sociais. Mas fazendo uma
comparação com os anos 80,
muita coisa mudou para o melhor, desde a própria educação.
Temos muitos moçambicanos
formados, mas, infelizmente, não acho que tenhamos
desenvolvido na agricultura,
porque continuamos a importar produtos agrícolas, apesar
da capacidade que temos para
produzi-los. Os projectos que
estão a surgir dão-nos uma
perspectiva de que as coisas
possam vir a melhorar.

ESTAMOS A EVOLUIR

– Amiel Gonçalves, reformado

– Adriano Tivana, engraxador

A Independência permitiu
que muitos moçambicanos,
em particular a geração dos
anos 60, tivessem a oportunidade de estudar, porque nos
primeiros anos a maioria tinha
um nível de escolaridade abaixo do básico.
Não obstante o processo da
libertação, as guerras que se
seguiram retardaram o nosso
desenvolvimento, e mesmo
com os acordos de paz de 1992,
que pensávamos que iam permitir que entrássemos numa
fase melhor, somos neste momento assolados por ataques
no Centro e Norte do país.
Nessas condições nenhum
país desenvolve.

A única coisa boa e que
podemos destacar nesses
46 anos é o facto de termos
ganho a nossa liberdade de
expressão. Antigamente, não
podíamos dizer o que pensávamos, mas hoje, por mais
que não seja do agrado de algumas pessoas, falamos.
Os últimos 20 anos foram
piores para nós. Vivemos
na cidade, mas nem parece. Está tudo degradado. Até
as vilas estão em melhores
condições. Mas não podemos
culpar somente o Estado. As
nossas acções como cidadãos
também estão a agravar este
cenário. Enquanto não mudarmos de atitude sempre
vamos reclamar que o nosso
país não está a evoluir.

MELHORIAS NAS
INFRA-ESTRUTURAS

– Denise Senda, agente de
Call Center
Existem ainda alguns aspectos que nos levam a questionar
se o país está ou não a desenvolver porque, apesar de existirem muitas infra-estruturas,
a maioria é do tempo colonial.
Acho que deviam ser revistas
as prioridades. Há intervenções
em infra-estruturas que estão a
ocorrer que não são prioritárias,
no entanto, há outras que estão
muito degradadas, mas as autoridades fingem que nada está
a acontecer.
Mas há muitas melhorias.
Hoje, temos infra-estruturas
que nos conferem um certo
destaque a nível da região e que
de alguma forma justificam os
46 anos de Independência.

– Amália Nhamposse, coordenadora de marketing

PROGREDIMOS
MUITO

– Leonardo Tamele, sapateiro

Passei alguns anos fora do país.
Quando voltei percebi que o país
está a evoluir. Há muitas infra-estruturas novas como por exemplo
a ponte Maputo-KaTembe que foi
um ganho para o país.
Penso que estamos a caminhar
rumo ao desenvolvimento, embora a covid-19 tenha acentuado
ainda mais as desigualdades sociais porque ao longo destes anos
o que verificamos é que há muitas
disparidades em termos de distribuição da riqueza.

Progredimos muito, existem muitos empreendimentos que surgiram depois da
Independência, mas, infelizmente, há factores como
a corrupção e alguns fenómenos naturais que estão a
retardar ainda mais o nosso
desenvolvimento.
Há ainda muita coisa por
fazer como o melhoramento
das nossas vias de acesso e o
sistema de transporte que é
um dos principais desafios
que o país enfrenta.

CARTA DOS LEITORES
culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250
palavras e podem ser enviados para os seguin-
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César Ribeiro
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sem ideia do que vai cozinhar, a ideia
é boa, porque realmente ali consegue
safar-se.
Mas, como cidadão que gosta de ver
a sua cidade limpa, aquele mercado
informal me incomoda porque é mais
um local onde a estética se vai. Aliás,
antes de ser tomado por informais, já
existiam carros que estacionavam ali,
não sei exactamente para que fins.
Agora, só foi a cereja no topo do bolo.
Caras autoridades, antes que seja
tarde demais, convido-vos a irem fazer uma visitinha na entrada do Boquisso a partir das 17.00 horas. Vão
surpreender-se. Não é para perseguir
ninguém, muito menos levar os seus
produtos. É mesmo para sensibilizar
e mostrar que aquele não é local ideal
para vender e se pudessem colocar os
vendedores em mercados mais organizados seria bom.
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Existem situações que acontecem
mesmo nas barbas do município ou
das autoridades e que muitas vezes
podiam ser evitadas. A complicação
surge porque é difícil saber se é o município da Matola ou a administração
de Marracuene que responde pela
área. Para piorar, quando desperta já
é tão tarde que a população até exige
indemnizações.
Porquê surge este introito? É simples. Ali, no Tsivene, naquela entrada para Boquisso, está a surgir um
mercado informal que se equipara ao
que existe no Zimpeto, nas bermas
da EN1. Além das barracas que estão
perfiladas, existem tantos vendedores
informais, alguns vendem no chão,
outros, os mais sofisticados, nos carros.
Agora, vendem de tudo e os preços
são para todos os bolsos. Para o pacato trabalhador que luta com “chapas”
para chegar em casa e muitas vezes

.m

meses vamos entrar para a estação chuvosa. Vai ser um vê
se te avias.
Já perdi as vezes que fiquei
pendurado na rua em resultado da degradação das estradas e o número de vezes que,
forçosamente, tive de trocar
as ponteiras da minha viatura.
É hora das autoridades tomarem a peito este problema.
Alguns acidentes de viação
acontecem quando o automobilista circula em contra-mão
para evitar os buracos, alguns
autênticas crateras.
Vai um abraço para a Polícia de Trânsito porque de um
tempo a esta parte tem sabido interagir com os automobilistas. Só não perdoam aos
automobilistas apanhados em
excesso de velocidade. E tem
razão.
Tenho dito. Até mais.

//t

É a primeira vez que escrevo para o vosso prestigiado jornal. O que me moveu é
o estado lastimável da maioria das estradas da cidade de
Maputo.
Há dias, na tentativa de
fugir ao engarrafamento da
avenida de Moçambique, meti-me pelo Hulene-Expresso
para ir dar a Magoanine. Foi o
pior erro da minha vida.
A estrada está uma lástima.
Há covas, covinhas e buracos.
O automobilista só tem de escolher a cova cujo diâmetro
pretende aumentar e... bum.
Porque a ocasião faz o ladrão, naquele troço vi três
espertinhos com um txova e
pá na mão que fingiam tapar
os milhentos buracos. Aquilo
é trabalho para outras entidades como Concelho Municipal
de Maputo ou Fundo Nacional
de Estradas.
A minha inquietação aumenta porque dentro de três

tes endereços: Rua Joe Slovo, 55, Caixa Postal
327, cidade de Maputo ou redaccao.domingo@
snoticias.co.mz

Cadê as autoridades
nestas horas?
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Quem nos acode?
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domingo publica cartas, através das quais o
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns
temas da actualidade, nomeadamente, sociais,

Celso Muianga

Mulher
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Filé mignon alto
ao molho mostarda
INGREDIENTES
– 1kg de filé mignon cortado com largura de 4 a 5 dedos. (depende da mão, mas tem de ficar quase um cubo
grande)
– Sal a gosto
– Pimenta do reino a gosto
– 7 colheres de sopa de manteiga
– 2 cebolas médias picadas
– 2 folhas de louro
– 1 pitada de tomilho
– 1/2 xícara de chá de caldo de carne

MODO DE PREPARAR

RECEITA

– 1 xícara de chá de vinho branco seco
– 2 colheres de chá de farinha de trigo
– 10 colheres de sopa de mostarda picante (ou 5 de
mostarda amarela e 5 de mostarda preta)
– 1 e 1/4 xícara de chá de creme de leite fresco
Batata souté:
– 10 a 15 batatinhas
– 1 xícara de chá de cebolinha e salsa picadinhas
– meio limão
– 3 colheres de manteiga
– Sal e pimenta do reino

Tempere os filés com o sal e a pimenta. Frite os filés com uma colher de sopa de manteiga. Deixe ficarem ao
ponto. Retire e reserve em uma travessa aquecida. Aqueça o restante da manteiga e frite a cebola até murchar.
Acrescente o louro, o caldo de carne e o vinho. Deixe por 5 minutos em fogo baixo. Coe e volte ao fogo. Dissolva a
farinha em um pouco de água e junte ao molho. Adicione a mostarda. Cozinhe mais alguns minutos para engrossar o molho. Baixe o fogo e acrescente o creme de leite. Salgue e prove o tempero. Deixe no fogo para aquecer.
Sirva o molho sobre os filés com batatas soute. Batata Souté: Descasque as batatas. Cozinhe-as com 1 colher de
café de sal (rasa). Após cozidas ponha-as num escorredor até que saia toda água. Numa panela coloque 2 colheres
de manteiga até ficar bem quente, (cuide para não queimar a manteiga) salteie as batatas mexendo de vez em
quando, para que fique dourada de todos os lados. Junte o resto dos ingredientes, espere até ficar quente, esprima
meio limão, continue salteando até que as batatas estejam bem douradas.
Fonte: Petitchef

Quero tornar-me uma
das melhores jogadoras

SAÚDE

Como prevenir
doenças do Inverno?
Optar sempre por aquelas que
contêm substâncias que inibam
a proliferação de fungos, mofo e
ainda não possibilita a aderência de poeira. Preferir sempre as
tintas fabricadas à base de água;
– Manter limpas as roupas de
cama, principalmente cobertores e edredons;
– Manter hábitos saudáveis,
como alimentação balanceada
(alimentos ricos em vitamina C,
como limão, laranja, abacaxi e
acerola), ingestão de líquidos e
actividade física;
– Evitar o cigarro; (…)
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– Limpar as mãos com água e
sabão após usar a casa de banho,
antes de comer e antes de tocar
os olhos, boca e nariz;
– Evitar tocar os olhos, nariz
ou boca após contacto com superfícies;
– Evitar aglomerações e ambientes fechados (deve-se manter os ambientes ventilados);
– Arejar o ambiente doméstico e fazer com que ele receba
a luz solar, pois estas medidas
ajudam a eliminar os possíveis
agentes das infecções respiratórias;
– Escolher a tinta correcta
para pintar as paredes da casa.

//t
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Nome: Paula Orlanda Chau
Macuacua
Idade: 26 anos
Naturalidade: Maputo
Residência: Maputo
Ocupação: Basquetebolista
Conquistas: É licenciada em
gestão financeira e de seguros pelo Instituto Superior de
Ciências e Tecnologia de Moçambique. O seu lema de vida
é alargar o seu horizonte de conhecimentos e trabalhar afincadamente, de forma a actuar
de maneira multifacetada em
diferentes esferas da sociedade.
Entretanto, a “Muthiyana”
de fibra do jornal domingo, bem
conhecida nos meandros desportivos, é basquetebolista. Fã
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MUTHIYANA
DE FIBRA

de carteirinha do atleta norte-americano Lebron James, Paula
Orlanda joga, actualmente, no
clube Ferroviário de Maputo,
depois de ter passado pelo Maxaquene. Considera que há ainda um pedaço de caminho por
percorrer nesta sua actividade, e
não mede esforços nos seus treinos, sendo até apelidada por alguns amigos de “miúda dura”. A
verdade é que, “tenho trabalhado, a cada dia, arduamente para
melhorar a minha prestação,
afinal as conquistas são sempre
acompanhadas pelo trabalho intenso”.
Sonho: “Quero tornar-me
uma das melhores jogadoras
deste país, e eu acredito que é
possível”.

Fonte: in www.hospitaloswaldocruz.org.br.
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Agenda
Cultural

20 de Junho de 2021

CINEMA

Spike Lee homenageado
Warner fará cinebiografia
de Marvin Gaye em parceria em cartaz oficial do 74º
Festival de Cannes
com Dr. Dre

www.jornaldomingo.co.mz

11:10- TUDO VAI FICAR BEM
12:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLENTIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE
14:30- DOMINGO DESPORTIVO
18:05- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:15- PROGRAMAS LETRAS E
SONS
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO
22:00- IZI JAZZ
NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11,
12, 12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS
.../anm
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10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE
2021
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09:15- DESPORTO/CULTURA E
SAÚDE
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08:00-TU AÍ, TU AQUÍ
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06:00- JUNTOS AO DOMINGO

N

05:45-UMA DATA NA HISTÓRIA

surgir no seu dia.
Libra (23/9 a 22/10)
Os planetas Marte e Plutão farão bastante diferença neste momento para
que tenha ainda mais dúvida. Tenha
fé naquilo que você crê, pois segurança naquilo que diz fará a diferença.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Alguns eventos estranhos aquilo que
está acostumado irão vir a lhe incomodar neste momento. Busque criar
elementos palpáveis para que consiga se destacar.
Sagitário (22/11 a 21/12)
As determinações virão de alguma forma na qual você deve avaliar
o que for preciso ficar bem no atual
momento. Todas as alterações serão
importantes para você.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
No cerne daquilo que você julga ser
extremamente importante irá te levar para um novo patamar na sua
vida. Experiências novas surgirão
diante de você.
Aquário (21/1 a 19/2)
O planeta Júpiter desta vez tentará
fazer você cair em tentação, porém
deve encontrar um pouco de energia
advinda do elemento Ar. Precisará de
tempo para pensar em suas atitudes.
Peixes (20/2 a 20/3)
Tudo tende a ficar um pouco esquisito neste dia, porém você irá sentir
bastante alegria neste dia. A sorte
não será um elemento favorável para
você.
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04:55- HINO NACIONAL

Áries (21/3 a 20/4)
Suas habilidades lhe darão todo suporte para enfrentar problemas.
Mantenha as conversas de forma
mais amigável. Esse tipo de comportamento alimentará a sua relação
com os familiares.
Touro (21/4 a 20/5)
Tente intuir as coisas que você vem
guardando no seu coração para que o
planeta Vênus não te isole. O planeta Marte será de grande valor na sua
evolução. Dia de vitórias estão por
vir.
Gémeos (21/5 a 20/6)
Para que possa se planejar sobre os
momentos mais especiais irá precisar
abundantemente do seu entusiasmo.
Com isso conseguirá uma íntegra assistência do nosso Sol. Dia de sorte.
Câncer (21/6 a 21/7)
Os pertences mais opulentos avizinham-se para procriar um desencaminho no seu bom senso em relação
aos outros. Ainda assim o planeta
mais próximo do Sol poderá apoiar
suas decisões.
Leão (22/7 a 22/8)
Você irá ter grandes problemas para
ir em busca de algo muito complexo
para alguns momentos, mas o planeta Júpiter pode te auxiliar agora.
Atente-se para possíveis desencontros.
Virgem (23/8 a 22/9)
Poderá notar que houve muita tranquilidade para você obter um rompimento de limites para ganhar mais
espaço. Só tenha cuidado com pessoas mal intencionadas que poderão

.m

1:00- MADRUGADA INTERACTIVA/EMISSORES PROVINCIAIS

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
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Horário
Programas Observação
06:00
Hino Nacional
06:05
Desenhos Animados: Pedro
Coelho		
08:00
TV Surdo		
08:30
Desenhos Animados:
CHAVES
Desenhos Animados:
CHAVES - “A Casa da Bruxa” Episódio 08
09:00
Recriançando Com TP50 		
Programa Nº 08
09:30
Debate de Palmo e Meio:
Amir e Irma Reposição
10:00
Documentário: Hóspede da
China
Episódio 03
11:00
Escola do Agricultor 		
Programa Nº 11
11:30
Antena do Soldado 		
Programa Nº 33
12:00
Análise Global Directo
13:00
Jornal da Tarde Directo
14:00
Canal Zero		
14:30
Moçambique Digital		
15:00
Nós Mulheres Programa Nº 05
16:00
O Mágico		
16:15
Passadeira Vermelha		
16:30
Arte no Quintal: Humor
Com Búfalo e Wantsongo “ Violência
Doméstica e Económica “		
17:00
Convívio Ao Domingo 		
Directo
19:15
Educação Financeira 		
Repetição
19:25
Grande Reportagem:
Indústria Nacional de Cimento		
20:00
Telejornal Directo
21:30
Grande Entrevista: Tico Tico
/ Ex Jogador de Futebol		
22:30
Espectáculo: Star Woman /
Sweat Woman		
00:00
Euro 2020: Espanha vs
Polônia Repetição
01:30
Convívio Ao Domingo 		
Repetição
03:30
Antena do Soldado Repetição
04:00
Escola do Agricultor
Repetição
04:30
O Mágico Repetição
04:50
Análise Global Repetição
05:40
Hino Nacional		
05:45		
Ginástica: HIT
06:00		
Bom Dia
Moçambique
Directo

RM 92.3MHz

O Festival de Cannes escolheu homenagear em seu cartaz de apresentação o americano Spike Lee, presidente do júri da 74ª edição, anunciaram os organizadores semana finda.
O Festival, ao elogiar seu “olhar curioso”, “afetuoso” e “malicioso”, decidiu mostrar o director sob o aspecto da personagem que interpretou em seu primeiro longa-metragem, “Nola Darling” (1986).
Nesse cartaz, Spike Lee, como Mars Blackmon (um dos três amantes de Nola Darling), está cercado por duas palmeiras, o que remete à cidade de Cannes e sua famosa
Croisette, apesar de o filme ter sido gravado em sua cidade, Nova York.
“A impaciência para nos reencontrar com o cenário de Cannes é imensa: a beira do
mar, as palmeiras, a tela preta que abrigará em uma página branca os filmes da Seleção
oficial”, escreveram os organizadores em um comunicado.
“Nola Darling”, apresentado na Quinzena dos directores, ganhou o Prêmio Juventude, na categoria filme estrangeiro em Cannes em 1986.
O Festival, realizado de 6 a 17 de Julho, deve anunciar ainda o filme que será exibido
na “última sessão” depois das honras, assim como a composição do júri que é presidida por Spike Lee.
Spike Lee ganhou o Grande Prêmio em Cannes em 2018 com “Infiltrado na Klan”,
sobre um policial negro infiltrado no Ku Klux Klan. O filme também gerou o primeiro
Oscar de sua carreira.
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A Warner vai realizar uma cinebiografia do cantor
Marvin Gaye, que conta com produção do rapper Dr.
Dre e será dirigida por Allen Hughes (“O Livro de Eli”).
Vale lembrar que inúmeros projetos anteriores,
com os directores F. Gary Gray, Cameron Crowe, os
atores James Gandolfini e Jamie Foxx, o produtor Scott
Rudin e até o cantor Lenny Kravitz já tentaram levar
a história de Marvin Gaye para as telas, mas até então
nenhum tinha conseguido a autorização da família ou
o financiamento necessário para cobrir os custos.
Ao contrário de tentativas anteriores, desta vez a
família deu a benção e não faltou verba para bancar os

direitos das músicas do cantor, da Motown às
suas gravações finais, garantindo a utilização
dos maiores sucessos de sua carreira na produção – entre eles clássicos como “What’s
Going On”, “Get It On” e “Sexual Healing”.
Para conseguir deixar todo mundo satisfeito, o estúdio estaria a financiar um orçamento acima de 80 milhões de doláres.
Dr. Dre e seu sócio na Beats Electronics
(fábrica de fones vendida para a Apple),
Jimmy Iovine, iniciaram o projeto e contactaram todas as partes, incluindo Andrew Lazar
(produtor de “Sniper Americano”), proprietário da Mad Chance Productions, que é afiliada da Warner Bros.
“Você já ouviu falar de todos esses directores de renome que tentaram por 35 anos
consolidar esses direitos”, comentou Allen
Hughes para o site Deadline. “Mas esse filme
começou com Dre dizendo, ‘Vamos fazer isso
juntos’, e então Jimmy apareceu, e Andrew
Lazar, e nós trabalhamos com a Motown e
algumas outras coisas que precisavam ser
amarradas, e conseguimos”.
O roteiro foi escrito pelo poeta-dramaturgo Marcus Gardley, produtor da série “The
Chi”, que também assina a versão musical
de “A Cor Púpura” (prevista para 2023) para
a Warner.
Hughes e os produtores estão agora em
busca do intérprete de Gaye para agendar o
começo das filmagens, que ainda não têm
previsão de lançamento.

Fonte: Horóscopo Diário

CORPO DE
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro 82 198
Geral: 21322222
21322334

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM
21620448
Serviço Geral 21620457
Hospital Militar 21616825/8
José Macamo 21600044
Idem 21600045
Geral de Mavalane 21675167

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral 21629554

POLÍCIA
POLÍCIA: 199
Corpo da Polícia
Maputo: 21622001
21625031
    21327206
SOCORROS: 197

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24
de Julho, n.º 2999
Museu da História Natural –
Travessa do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda –
Rua Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte –
Av. Ho Chi-Min, n.º 1233
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Queremos fazer da associação
estimulante para a indústria gráfica
d

Belmiro Adamugy
belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz

B

Belmiro Quive
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zinho, por isso vamos investir
neste capítulo também”, disse o entrevistado.
O novo timoneiro da AIGM
diz que é urgente que se faça
um estudo sobre os problemas relacionados com a indústria gráfica, com vista a
conseguir maior rendimento
para as empresas e elevação
do nível de vida dos trabalhadores.
“É de conhecimento geral que os trabalhadores da
área gráfica, grosso modo,
não têm formação específica, porque o país não possui
nenhum programa de ensino voltado para esta área… a
AIGM vai desenvolver esforços para a criação de meios
para formação académica de
pessoal na área gráfica e serigrafia”, garante.
Disse ainda ser imperioso
saber ler os movimentos sociais, as dinâmicas económicas, acompanhar as tendências culturais e os caminhos
da ciência nos quatro cantos
do mundo, para nos anteciparmos e melhor reagir.
“Este vínculo com o mundo, com as novas tendências
do mercado e com os diversos contextos competitivos,
definirá o nosso papel na sociedade, o propósito da nossa
busca e o serviço que temos
para prestar. Acreditamos
que só assim cresceremos em
produtividade e na cadeia de
valor dos diferentes segmentos de actividade económica”, acrescentou.
Convidado a justificar o

N

associados assistência profissional e tecnológica; elaborar
estatísticas que interessem
à actividade industrial e comercial dos agremiados bem
como estimular a formação
profissional e reciclagem dos
trabalhadores da área.
“Só com pessoal formado
e actualizado é que podemos
assumir a dianteira nos desafios que se desenham na área.
A tecnologia está a uma velocidade tal que se não estivermos de sobreaviso, poderemos perder o ritmo e os países
vizinhos ganharem essa corrida”, avisou Belmiro Quive,
actualmente administrador
executivo da BDQ-Holdings,
grupo que compreende as
empresas
BDQ-Impressão
Gráfica, BDQ-Energia, BDQ-Concertos e BDQ–Mobile
(primeira marca moçambicana de celulares, tablets routers e laptops).
A mobilização e inscrição
de novos membros (gráficas
e serigrafias), o estabelecimento de delegações em todas as províncias, firmação
de parcerias com outras associações, mormente a CTA,
Câmara de Comércio, entre
outras organizações, figuram
na lista de planos imediatos
de Quive.
“Temos consciência de
que precisamos de estabelecer parcerias – incluindo
com instituições do ensino
técnico – para que os nossos
objectivos, em particular, e
do país, em geral, se concretizem. Ninguém faz tudo so-

e/

dam mas, contando com um
elenco também motivado e
conhecedor dos meandros da
indústria gráfica, “irei dar o
meu melhor para representar os interesses colectivos,
exercer influência junto de
organismos governamentais
para que estes tomem medidas apropriadas de protecção
da indústria gráfica nacional,
tendo em conta o ambiente
económico actual, bem como
promover uma concorrência
leal e sã entre os membros
e contribuir no combate ao
exercício ilegal ou irregular
da actividade gráfica”.
Acrescentou que é fundamental promover investimentos no sector gráfico
nacional em coordenação
com instituições do Governo vocacionadas; prestar aos

Belmiro Quive, o novo rosto da AIGM
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elmiro Destino Quive é o novo timoneiro da Associação
dos Industriais Gráficos de Moçambique (AIGM). Sucede no trono
o engenheiro Lucas Chachine. O novo dirigente, representante da BDQ-Impressão
Gráfica, foi eleito por unanimidade, numa corrida em
que liderava a única lista candidata.
Concorrendo sob o lema
“Por uma indústria gráfica
sustentável”, a lista liderada
por Belmiro Quive pretende,
entre outras nuances, revitalizar a AIGM, consolidar os
ganhos até agora adquiridos e
desenhar projectos que a permitam contribuir no esforço
global em que o país está empenhado, visando a recuperação e desenvolvimento da
indústria gráfica.
Consumada
a
vitória,
Quive disse que “nós aceitamos o desafio de liderar os
destinos da Associação das
Indústrias Gráficas de Moçambique, para o mandato
2021-2024, cientes das responsabilidades e dos desafios do sector. Conhecemos,
por experiência própria, a
importância decisiva da indústria gráfica para o desenvolvimento do país, por isso,
temos esperança de que não
nos faltará apoio neste desafio baseado nas boas práticas,
nas normas legais, na ciência
e na inovação. Portanto, há
que solidificar um posicionamento estratégico forte e
relevante”.
Em conversa com o semanário “domingo”, Belmiro
Quive disse estar avisado sobre os desafios que o aguar-

lema escolhido, “Por Uma
Indústria Gráfica Sustentável”, Belmiro Quive disse
que tal resulta do que “conhecemos, por experiência
própria, a importância decisiva da indústria gráfica para
o desenvolvimento do nosso
país, por isso, temos esperança de que não nos faltará
apoio neste desafio baseado
nas boas práticas, nas normas
legais, na ciência e na inovação. Portanto, há que solidificar um posicionamento estratégico forte e relevante”.
Acrescentou ainda que o
momento de posse é de per si
sinónimo de renovação e expectativa, que, “com o apoio
de todos, esperamos não defraudar”.
Quive aproveitou o ensejo
para dirigir algumas palavras
de apreço ao elenco cessante,
dizendo que “estamos gratos pelo trabalho que desenvolveram e fica aqui o compromisso de honrarmos esse
legado. Sendo redundante,
está claro que contamos com
a experiência acumulada pelo
elenco de Chachine para levarmos a AIGM a bom porto”.
Lembrar que na linha de
sucessão concorreu apenas
uma lista encabeçada por
Belmiro Quive, em representação da BDQ Impressão Gráfica. A lista inclui ainda Rui
Machava (Serigrafia RJM),
Jayson Carvalho (Minerva
Print), Francisco Faustino
(Serigrafia Josina Machel) e
Adelino Mendonça (Austral
Gráfica). O elenco terá ainda
na assembleia geral Feizal Sidat, da Académica - Gráfica
Limitada, José Abdul (Serigrafia Logos) e Ebrahim (Sericrest). O conselho fiscal será
presidido por Luís Nhanpulo
(Serigrafia Dzengo), Arsénio
Sérgio (Serigrafia Moçambicana) e Roberto Almaça, em
representação da Brithol Michcoma.
Belmiro Destino Quive
nasceu em Maputo. Casado e pai de três filhos, reside
em Maputo. É licenciado em
Ciências Jurídicas pelo Instituto Superior Politécnico
e Universitário (ISPU), grau
obtido em 2006. Oficialmente, iniciou a sua carreira empresarial em 2003, na área de
reprografia, tendo evoluído
para outras áreas. No âmbito
da sua actividade empresarial
também abraça acções filantrópicas apoiando actividades comunitárias, académicas e de desenvolvimento
humano.
www.jornaldomingo.co.mz
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AEROPORTO DE CHONGOENE

Obras executadas
em 80 por cento

www.jornaldomingo.co.mz

em Outubro de 2018.
Prevê-se que a entrega
ocorra dentro de aproximadamente quatro meses.
Localizado a sensivelmente 32 quilómetros da cidade
de Xai-Xai, a obra começou a
transformar-se numa atracção
para muitas pessoas que circulam pela Estrada Regional 102,
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Constrution Group” e a CSI
(China Shandong Internactional). A fiscalização é feita pela
Aeroportos de Moçambique e a
chinesa AVIC (China Aviation
Internacional Construction).
Recorde-se que a primeira
pedra da construção do aeroporto de Chongoene foi lançada pelo Presidente Filipe Nyusi

//t
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s obras de construção
do futuro aeroporto
na província de Gaza,
distrito de Chongoene, está a poucos passos da conclusão, sendo que
algumas infra-estruturas estão
na fase de acabamentos.
Na pista principal, feita em
betão, estão a ser colocadas
ranhuras na superfície do pavimento para criar atrito na
aterragem das aeronaves; no
caminho de circulação deverá, a breve trecho, começar a
sinalização para facilitar a movimentação dos aviões.
Entretanto, os edifícios do
quartel de bombeiros, central
eléctrica e a terminal de carga
estão praticamente concluídos, esperando-se que se entre
na etapa de apetrechamento.
Enquanto isso, a aerogare e
o edifício principal estão a receber vidros e cobertura.
No interior das instalações
está a decorrer a colocação de
divisórias das áreas de serviços; colocação de tecto falso

e pavimentação do soalho. O
revestimento nas paredes foi
praticamente concluído.
Segundo o director do projecto, António Loureiro, espera-se que durante este mês o
grau de realização dos trabalhos ultrapasse a fasquia dos
80 por cento.
Presentemente a empresa
Aeroportos de Moçambique
(ADM) está no processo de
treinamento e recrutamento
de pessoal, tendo como prioridade a mão-de-obra local.
Para o serviço aeroportuário, encontra-se disponível
uma área de 1.400.000 metros
quadrados, o equivalente a 140
hectares, tendo a pista uma
extensão de 1800 metros de
cumprimento e 45 metros de
largura.
A torre de controlo é o ponto mais alto com 28,7 metros
e está localizada junto ao terminal de passageiros. A infra-estrutura vai ser dotada de
equipamentos aprovados pela
ICAO (Organização Internacional da Aviação Civil).
Os trabalhos estão a cargo
das empresas chinesas “HEBEI
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Já está a decorrer a colocação de ranhuras na superfície da pista principal

na zona de Nhacutsi.
No fundo será a maior
infra-estrutura aeroportuária construída de raiz no solo
moçambicano no período que
se segue à independência nacional, representando um donativo da China no valor de 70
milhões de dólares americanos.
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Lançado Festival KaNyaka
d

Belmiro Adamugy
belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz

A

ilha de Inhaca entra no roteiro artístico de Moçambique e do mundo
por intermédio do
Festival KaNyaka, lançado,
este fim-de-semana, naquela solarenga terra insular de
Maputo, no quadro da celebração do 21.º aniversário da
elevação daquela parcela de
terra à categoria de distrito
municipal.
Uma mostra de artesanato produzida por artesãos
locais, uma feira de saúde,
diversas actividades artísticas, nomeadamente danças
tradicionais – pelos grupos
N’hluvuku e Xissaizana –,
uma maratona e corridas de
canoas e barcos à vela com-

Muita cor no lançamento do Festival KaNyaka

pletaram a programação do
lançamento deste festival
que se espera movimente não só os insulares como
também os turistas e outros

cidadãos nacionais. A cerimónia de lançamento foi
honrada pela presença de
Carlos Nhaca, régulo da ilha,
que saudou os participan-

PARA INVESTIGAR VIOLAÇÕES SEXUAIS

Comissão dos Direitos Humanos
“vasculha” todas penitenciárias
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) vai visitar, nos próximos
dias, todos os estabelecimentos penitenciários do país para investigar violações
sexuais.
A medida surge na sequência de denúncias feitas, semana finda, pelo Centro
de Integridade Pública (CIP), sobre alegados casos de exploração sexual de reclusas do Estabelecimento Penitenciário
Especial para Mulheres, antiga Cadeia Feminina de Ndavela, na Matola, província
de Maputo.
Segundo a denúncia do CIP, os guardas
prisionais forçavam as reclusas a saírem
do estabelecimento penitenciário para se
prostituírem. Por cada reclusa entregue a
um cliente recebiam entre três e trinta mil
Meticais. Segundo a denúncia, os clientes
eram, geralmente, pessoas bem posicionadas na sociedade.
Estas informações fazem com que a
CNDH, segundo o seu presidente, Luís
Bitone, desencadei investigações para
apurar o que de facto estará a acontecer

não só em Ndavela, mas também noutros
estabelecimentos penitenciários do país.
Na sexta-feira, os comissários deste órgão
estiveram reunidos para planificar métodos de trabalho e divisão dos membros.
“Já indicámos uma comissária para a comissão de inquérito constituída quarta-feira, no âmbito da visita que a ministra
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, efectuou à cadeia”.
Entretanto, a direcção da antiga Cadeia
Feminina de Ndlavela foi suspensa até à
conclusão dos trabalhos de investigação.
A medida visa garantir que a comissão
de inquérito criada possa trabalhar sem
qualquer interferência. No entanto, a suspensão não abrange os guardas prisionais,
que continuam com a missão de garantir a
segurança daquele recinto prisional.
A comissão de inquérito deverá apresentar, até ao dia 30 deste mês, um relatório minucioso e isento sobre todos os
factos ocorridos e propor possíveis sanções aos promotores dos supostos casos
de abusos sexuais.

tes e destacou a importância das artes e cultura para
a preservação dos valores
tradicionais e para o desenvolvimento comunitário em
harmonia. Por sua vez, Shlesia Mabui, em representação da autarquia de Maputo,
disse que o Festival KaNyaka,
embora esteja a ser lançado
num período particularmente difícil por causa da pandemia do novo coronavírus,
deve também servir para a

educação cívica das populações em torno das questões
candentes na ilha.
“Temos de usar as artes e cultura para espalhar
mensagens positivas. A ilha,
porque rica em diversidade
de animais e plantas, deve
merecer o nosso carinho
para que essas riquezas sejam preservadas e aí a cultura
joga um papel fundamental”, disse.
Saudou os participantes
no festival e augurou que
“em Novembro queremos
que a festa seja maior e mais
colorida”, rematou.
Segundo a produção do
Festival KaNyaka, estas actividades, que se prolongam
pela semana e têm o ocaso
no próximo dia 25 de Junho,
portanto na celebração da
Independência
Nacional,
constituem um ensaio para
o grande festival a ter lugar
em Novembro próximo, que
contará com uma vasta programação que incluirá música, teatro, desporto marítimo, entre muitas outras
acções comemorativas.
Próximo fim-de-sema-

na, entre outras actividades,
a peça “Pois É Vizinha”, dirigida pela encenadora Maria
Atália e interpretada pela actriz Sabina Rafael e com música de Edmundo Matsiyelana, será vista pelos ilhéus.
Na mesma altura, os vencedores da maratona e das
corridas de canoas e barcos à
vela e dos jogos tradicionais
serão agraciados com medalhas comemorativas.
O festival tem por objectivos promover as potencialidades turísticas e culturais
de KaNyaka através de demonstrações da gastronomia, artesanato, música,
teatro, dança e literatura
locais; dinamizar o aproveitamento turístico através da
prática de atletismo, canoagem, surf, barco à vela; impulsionar o movimento turístico e promover a criação
de novos postos de trabalho,
entre temporários e definitivos. A promoção da geração
de renda a micros e pequenos empreendedores através
do impulso de consumo de
bens e serviços também faz
parte destas preocupações.
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CACILDA MUCHANGA
ZANGAROTE
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Seus filhos, Deolinda (em memória), Angelina, Eunicia, Paulino e Valdomiro, netos e demais familiares comunicam com
profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido CACILDA MUCHANGA
ZANGAROTE, ocorrido no dia 18/06/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realiza amanhã, segunda-feira, dia 21/06/2021.
Paz à sua alma

N
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As razões da extinção
do INATTER

A

falta de especialização
técnica, financeira e os
choques administrativos
com a empresa Portos
e Caminhos de Ferro de
Moçambique (CFM) na gestão do
sector ferroviário levaram o Governo a extinguir o Instituto Nacional de Transportes Terrestres
(INATTER) e a criar o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários
(INATRO).
Segundo o porta-voz da instituição, Jorge Muiambo, a criação do INATTER visava regular,
fiscalizar e supervisionar as actividades do sector de transportes
rodoviários e ferroviários, entretanto, passaram 10 anos desde a
sua criação sem que esta fosse capaz de implementar a componente ferroviária.
“Tínhamos os Caminhos de
Ferro, donos das linhas e com todas as componentes operacionais
na regulação da actividade, pelo
que seria muito difícil regular uma
coisa que já tinha a sua autonomia”, explicou.
Aquando da criação do INATTER estava previsto que a instituição iria absorver a componente
ferroviária nas áreas de regulação
económica, jurídica, técnica, inspecção e fiscalização, mas isso não

Jorge Muiambo, porta-voz do INATTER

aconteceu porque esta não dispunha de recursos para o feito.
Ademais, a gestão institucional bipolarizada, tendo em conta
as duas áreas técnicas, estimulava
a necessidade de mobilidade ou
formação de quadros de especialidade na área ferroviária, adopção
de qualificadores de função e carreiras específicas para responder
às exigências do pessoal técnico.
Entre as limitações, o entrevistado indica que as categorias

profissionais da área ferroviária
não estão previstas nos qualificadores da Função Pública, pelo que
“importar” as categorias dos CFM
para a instituição também era
complicado porque a tabela salarial é completamente diferente.
“Desde a sua criação, o INATTER nunca teve quadros do sector
ferroviário e isso não era possível
por causa do enquadramento das
tabelas salariais”, frisou.
Além disso, a junção da com-

ponente rodoviária e ferroviária
entrava em choque com o Decreto número 40/2018 de 23 de Julho
que estabelece as normas que regulam o funcionamento dos institutos públicos uma vez que vinca
o princípio da especialidade e, por
isso, “o Governo preferiu separar
as duas áreas, porque era preciso
encontrar uma forma de consolidar a especialização”.
Neste âmbito, o recém-criado
INATRO vai regular exclusivamente a componente rodoviária
e deverá demandar uma estruturação de pessoal especializado em
matérias de segurança rodoviária
e fiscalização.
Para tal, reúne todos os requisitos de autonomia administrativa
e financeira, patrimonial, requeridos para um instituto público
de categoria “A”, cuja nomeação
do seu conselho de administração
ainda se encontra em “banho-maria”.

REGULADOR
FERRO-PORTUÁRIO
Jorge Muiambo disse que com
a dissociação do sector ferroviário e rodoviário, cujo objectivo
cinge-se à especialização ins-

titucional, está a ser criado um
instituto nacional ferro-portuário.
“Esse instituto será o regulador da parte ferroviária especializada, de acordo com os objectivos do Governo à luz do Decreto
40/2018”, disse.
Além da criação desta instituição, o Ministério de Transportes e Comunicações (MTC) tem
uma proposta de autorização
legislativa a ser levada ao parlamento e que traz um acervo de
transformações no sector, inclusive a proposta de autorização da
introdução do ensino bilingue
nas escolas de condução.
Em relação aos desafios legados pelo INATTER a serem herdados pelo INATRO, o entrevistado argumentou que caberá à
futura direcção do instituto desenhar e aprovar estratégias.
“Por enquanto tínhamos a
missão de expandir os serviços
em todo o país com vista a evitar
enchentes nos balcões da instituição no âmbito da mitigação
dos efeitos da pandemia da covid-19, entretanto nada pode ser
avançado neste momento antes
da nomeação do conselho de administração”, concluiu.
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o seu envolvimento no caso de rapto, mas confirmou ter frequentado a casa que servia de esconderijo para se encontrar com as suas namoradas.
Explicou ainda que se encontra em Moçambique desde 2011, e dedica-se à importação de produtos agrícolas.
O agente da PRM, outro supostamente envolvido no crime, diz-se arrependido e justifica ter sido
influenciado por um amigo. “Entrámos na sua
empresa e convidámo-lo a nos acompanhar, e ele
não dificultou. Não usámos arma”, disse.
Entretanto, Ester Chissano, a proprietária da
residência que era usada como cativeiro, confirma
ter arrendado a casa, em Abril, a dois jovens, desconhecidos.
Acrescentou que não sabia que a casa seria usada para o crime, até porque, conforme explicou,
quem viria assinar o contrato é um tio que agora se
encontra na África do Sul.
“Estou triste. Comprei a casa para o meu ganha-pão. Sou viúva e a partir da renda de casa pago a
escola dos meus filhos. Estes bandidos pagaram
apenas uma vez, em Abril. Tentei várias vezes falar
com eles para exigir o dinheiro de arrendamento,
mas sem sucesso porque não atendiam às chamadas”, lamentou.
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Na ocasião, Lole disse que o quinto criminoso não foi apresentado à
imprensa porque se encontra doente.
Lole referiu que o SERNIC lamenta o envolvimento dos seus funcionários, assim como de outras instituições do Estado em actos criminais.
“Estão a ser desencadeados processos administrativo e criminal para a
sua responsabilização”.
Consta que os agentes da PRM e do SERNIC terão sido, recentemente,
citados noutros processos-crime relacionados com raptos.
No entanto, um dos supostos mandantes negou, perante a Imprensa,
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Cinco indivíduos encontram-se detidos,
desde semana finda, indiciados de raptado de
um empresário de nacionalidade indiana, de 31
anos de idade, residente na cidade de Maputo.
O rapto deu-se no dia 14 do mês corrente.
Na altura, a vítima encontrava-se a trabalhar
no seu escritório quando os supostos raptores
obrigaram-na a acompanhá-los, tendo de seguida a conduzido a um cativeiro, no bairro das
Mahotas, onde ficou até a última quinta-feira.
O cativeiro é uma casa de alvenaria, do tipo
2, que vinha sendo arrendada pelo grupo desde
Abril.
De entre os detidos, dois (supostos mandantes) são de nacionalidade indiana e três
moçambicanos. No grupo dos moçambicanos
contam-se um agente do Serviço Nacional de
Investigação (SERNIC), afecto à cidade de Maputo, e um polícia da República de Moçambique (PRM), destacado para a província de Maputo.
Ao apresentar parte dos detidos, o porta-voz do SERNIC, na cidade de Maputo, Hilário
Lole, explicou que os bandidos exigiam 600
mil dólares para o resgate da vítima, montante
que, entretanto, não chegou a ser pago.

Fotos de Carlos Uqueio

Agentes do SERNIC e PRM
indiciados de rapto em Maputo
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Os ciúmes da OTAN que enfurecem a China
É um caso para dizer que um “roto fala
mal de um rasgado”, numa clara demonstração de ciúmes na luta pelo controlo
do sistema internacional. Os membros
da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN) reuniram-se recentemente, em Bruxelas, e da reunião saíram com
um comunicado focalizado em criticar a
China. A aliança transatlântica mostra-se incomodada pelo facto de a China, um
emergente com ambições hegemónicas
inconfessas, estar a se destacar tanto em
termos nucleares como em termos de capacidades espaciais e de guerra cibernética. Furiosos, ao comunicado os chineses
respondem alertando que se vão manter
firmes na defesa do seu interesse nacional e que a OTAN deve parar de propalar a
“teoria da ameaça chinesa” e de promover
a mentalidade da guerra fria.
A nova rixa entre Pequim e a OTAN
instalou-se na semana passada, depois
de o novo presidente dos EUA, Joe Biden,
ter decidido viajar ao exterior pela primeira vez. Uma das paragens de Biden foi
em Bruxelas, onde se reuniu com os seus

homólogos da aliança transatlântica. Pelo
comunicado saído da reunião, no topo
das conversações estava a China. A ascensão do gigante asiático está a incomodar as ambições hegemónicas dos EUA e
dos seus aliados ao nível da OTAN. Biden
convenceu os seus aliados de que a maior
ameaça à hegemonia global da OTAN,
que na verdade significa hegemonia dos
EUA, é a China. Com efeito, os membros
da OTAN comprometeram-se em conter
a ascensão militar, política e económica
do gigante asiático.
O compromisso dos membros da
OTAN é consentâneo ao pronunciamento
do grupo das sete economias mais industrializadas do mundo. Depois da reunião
do G7, um comunicado foi publicado em
que a ênfase era colocada nos alegados
abusos de direitos humanos cometidos
pelas autoridades de Pequim. O comunicado da OTAN indica que as ambições e
o comportamento de Pequim constituem
desafios sistémicos à ordem internacional moldada pela OTAN e às áreas relevantes para a segurança da aliança. No

comunicado a OTAN mostra-se ciumenta pelo facto de a China estar a expandir o
seu arsenal nuclear e por estar a cooperar
militarmente com a Rússia. Incomoda
à OTAN a aproximação russo-chinesa
porque o móbil da criação da aliança era
exactamente o combate aos soviéticos,
que a Rússia é a herdeira-mor.
A reacção da aliança transatlântica é
uma clara confirmação de que a OTAN
efectivamente continua com a mentalidade da guerra fria e confirma a assunção
em torno da ascensão e queda das grandes
potências e do balance of power. Na luta
pela hegemonia, as potências declinantes
de tudo farão para impedir ou retardar a
ascensão de novos polos de poder. Quando a actual potência hegemónica sente
o seu poder ameaçado, ela mesma será
promotora de alianças tendentes a impedir a ascensão de potências adversárias.
Os EUA podem ser enquadrados neste
esforço de reforçar a aliança transatlântica para combater a percebida ameaça
proveniente da China. As acusações de
violação de direitos humanos, ainda que

sendo verdadeiras, acabam sendo bodes
expiatórios para a defesa de agendas que
não se compadecem necessariamente
com os direitos humanos.
Compreende-se, portanto, a fúria das
autoridades chinesas ao responder ao comunicado da OTAN. A resposta chinesa
mostra que em relações internacionais
o que importa é a satisfação do interesse
nacional. Os chineses respondem a OTAN
advertindo-a para olhar para a China de
uma forma racional e sem exagerar na
propalação das supostas várias formas da
“teoria da ameaça chinesa”. Aliás, Pequim indica que a aliança transatlântica
não deve usar os interesses legítimos e
os direitos legais da China como desculpa para manipular políticas grupais ao
mesmo tempo que promovem confrontações.

* Docente e pesquisador da Universidade
Joaquim Chissano

António Guterres nomeado
para segundo mandato da ONU
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começa no dia 1 de Janeiro de 2022.
Guterres sucedeu Ban Ki-moon em Janeiro de 2017, poucas semanas antes de Donald
Trump se tornar presidente dos
Estados Unidos. Grande parte do
primeiro mandato de Guterres foi
dedicado a apaziguar Trump, que
questionava o valor da ONU e do
multilateralismo.

tp
s:

//t

.m

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
António Guterres, foi nomeado
para um segundo mandato de cinco anos pela Assembleia-Geral de
193 membros.
“Darei tudo de mim para garantir o florescer da confiança
entre nações grandes e pequenas,
para erguer pontes e para interagir
incansavelmente na construção
desta confiança”, disse Guterres
durante a posse.No início deste
mês, o Conselho de Segurança –
formado por apenas 15 integrantes
– já havia recomendado a nomeação de Guterres que precisava de
ser confirmada pela Assembleia-Geral. O seu segundo mandato
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Guiné-Conacri anunciaram ontem em Nzérékoré o fim da segunda epidemia de ébola naquele
país, cinco meses depois de a doença ter reaparecido.
“Tenho a honra de falar neste dia de declaração do fim da doença
pelo vírus ébola” na Guiné-Conacri, declarou o responsável da OMS,
Alfred Ki-Zerbo, durante a cerimónia oficial em Nzérékoré, onde a
doença reapareceu no final de Janeiro.
“Gostaria, em nome do Chefe do Estado (Presidente Alpha Condé),
de declarar o fim do ressurgimento da doença do vírus ébola na República da Guiné-Conacri”, indicou, por sua vez, o ministro da Saúde daquele país, o clínico geral Rémy Lamah.
Dezasseis casos foram confirmados e sete apontados como prováveis
foram identificados durante esta última epidemia na Guiné-Conacri.
Onze doentes recuperaram e 12 morreram, de acordo com um comunicado da OMS ontem publicado.
Um balanço anterior dado na quinta-feira apontava para cinco mortos.
A epidemia de 2021 foi rapidamente derrotada por comparação com
2013-2016, altura em que se propagou à Libéria e Serra Leoa.
Entre o final de 2013 e 2016, a pior epidemia do mundo desde a identificação do vírus em 1976 matou mais de 11.300 pessoas, sobretudo na
Guiné-Conacri (2500 mortos), Libéria e Serra Leoa, três dos países mais
pobres do mundo.

l

OMS declara fim
da segunda epidemia
de ébola
na Guiné-Conacri

PAPEL DOS EUA

Os EUA são os maiores contribuintes financeiros da entidade,
sendo responsáveis por 22 por
cento do orçamento regular e cerca de um quarto do orçamento das

Forças de Paz.
O Presidente Joe Biden, que tomou posse em Janeiro, começou a
anular os cortes de gastos feitos por
Trump a agências da ONU e voltou
a interagir com o organismo.
A embaixadora norte-americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que a entidade
enfrenta desafios históricos, mas
que torce para que, com Guterres
no comando, “os próximos cinco
anos vejam mais paz, mais segurança e mais prosperidade do que
os últimos”. No cargo, Guterres
tem sido um defensor do combate
à mudança climática, das vacinas
contra a covid-19 para todos e da
cooperação digital.
www.jornaldomingo.co.mz
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MEMÓRIA - COLUNA

Meu jogador
não pode repetir sopa

www.jornaldomingo.co.mz
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** seu feio, Coluna!
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i que a sopa é o prato mais antigo do
mundo, bem antes dos assados de
carne. Nos dias que
correm, em muitas sociedades, a sopa, em refeições consideradas formais,
onde estão previstos vários
pratos, é o primeiro prato
de uma refeição completa
que contempla também o
chamado principal e a sobremesa, no fim. Nessas
sociedades, como a portuguesa, como também a
francesa, citando alguns
exemplos, a sopa não se

repete. Quem o fizer infringe as regras básicas de
etiqueta. No entanto, em
outras sociedades, a sopa
até é tomada no fim da
refeição.
O já falecido Mário Esteves Coluna saiu de Moçambique muito jovem
para jogar em Portugal
pelo Benfica e selecção
portuguesa. Em Portugal
viveu por muitos e longos
anos, saído de Maputo,
onde chegou de Magude, norte da província de
Maputo, para a capital,
onde nasceu. Ainda menino, Coluna já era um
fidalgo.
No Benfica era reco-

* Boa noite, Coluna!
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JOCA ESTÊVÃO

estão com o Coluna”.
Afinal, aqueles indivíduos, de raça branca,
tinham vivido em Moçambique e falavam xironga. Foi aí que um deles
saudou: “dzi pelile, Coluna!*”
O ex-capitão do Benfica, que não tinha gostado
da brincadeira anterior,
calou-se. O grupo todo
também ficou em silêncio
profundo.
Não se conformando,
insistiram: “dzi pelile,
Coluna”… A saudação foi
repetida por várias vezes e
Mário Coluna mantinha-se calado, até que um
dos “tugas” gritou: “ku
biya kwako, Coluna!**”.
Naquele
instante,
os jogadores tentaram
“abortar” a gargalhada,
mas não conseguiram.
Explodiram, até contagiar
o seu treinador.
No ano seguinte, Fumo,
que tinha dado tudo no
Chiveve para mostrar que
tinha lugar na equipa da
capital, regressou em
grande ao seu Ferroviário,
onde jogou até ao fim da
sua carreira.
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ROSSIO: “MUSEU
DO PAU PRETO”

A cada passo dado, Coluna era saudado por pes-
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Fumo foi excluído do estágio em Portugal

Ainda na pré-época, depois dos treinos, a equipa
juntava-se para as refeições.
Coluna controlava tudo ao
detalhe, desde a posição
dos pratos, talheres, a forma como os moviam à boca,
copos, a forma como mastigavam, como pegavam no
pão, quantidade de manteiga, nas entradas. Chamava atenção sobre todos os
aspectos negativos e fazia
entender que não basta ser
bom executante para fazer
parte da equipa. Coluna exigia que todos os jogadores
estivessem à sua imagem.
Com essa forma de ser e
de estar conseguiu mudar
alguns hábitos deselegantes. No entanto, certo dia, a
equipa foi à mesa. Em seguida, cada um pegou o prato
de sopa, serviu e voltou para
o lugar destinado à refeição.
Fumo não resistiu ao sabor
da sopa e, inocentemente,
voltou à mesa para servir
mais um prato de sopa. Coluna olhou fixamente para
ele e, naquele instante, não
disse uma palavra.
No dia seguinte, antes do
treino, no início da prelec-

soas de várias faixas etárias,
entre homens, mulheres
e crianças. A admiração
estava sempre patente.
Não era por acaso. Esta-se
diante do “Monstro Sagrado”, o grande capitão do
Benfica e da selecção portuguesa.
O Ferroviário esteve
dois dias em Lisboa, antes de estabelecer-se em
Faro, a sul de Portugal.
No primeiro dia, depois
do jantar, os membros da
delegação saíram juntos
para dar uma volta e passaram pelo Rossio, uma
zona que era frequentava
por negros, de várias origens, por isso apelidada
de “Museu do Pau Preto”.
Naquela altura, alguns
portugueses não estavam
conformados com a independência das suas ex-colónias e não poupavam
as pessoas de pele negra,
insultando-as sempre que
aparecessem pela frente.
O Ferroviário também não
escapou aos ataques racistas.
Numa das circunstâncias, um dos portugueses
disse: “nunca vi tanto
preto junto”, mas no meio
dos insultos, um dos portugueses reconheceu Mário Coluna e disse: “Ah,
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FUMO EXCLUÍDO
DOS CONVOCADOS
PARA ESTÁGIO
EM PORTUGAL

ção, fez “cara de poucos
amigos” e falou sobre o
incidente protagonizado
por Fumo. Demonstrando a sua indignação com
o comportamento do seu
defesa, vociferou, dizendo, com a sua voz arrastada e meio grossa: “o meu
jogador não pode repetir
sopa… É uma vergonha”.
Naquele dia, Coluna ficou carrancudo e os jogadores, notando o seu estado, evitavam, no máximo,
fazer as habituais piadas.
A partir daquele dia, houve ordem para a comida
ser servida nos pratos.
Naquele período, o Ferroviário de Maputo preparava-se para disputar as
competições internacionais, depois de conquistar
o já referido campeonato.
A equipa foi fazer um estágio em Portugal. Fumo
ficou de fora dos contemplados para viajar à terra
de Camões. Coluna voltou
a sublinhar a sua insatisfação, referindo que “não
posso levar a Portugal
um jogador que repete a
sopa”.
Parecia que tudo ficava por ali, mas o castigo
estendeu-se também para
a dispensa do plantel naquela época. Fumo foi cedido ao Ferroviário da Beira naquele ano.
Os jogadores escolhidos estavam satisfeitos
por viajarem a Portugal.
Tinham ouvido falar da
categoria de Mário Coluna. A informação era
passada pelos jornais, mas
Coluna também contava
alguns episódios da sua
estada em Portugal, dos
momentos de glória no
seu Benfica e também dos
momentos marcantes na
selecção das Quinas, mas
os atletas não imaginavam
a sua grandeza. Só a tiveram quando desembarcaram no Aeroporto de Portela, Lisboa.
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nhecido pela sua verticalidade e elegância em tudo o
que fazia. Impunha respeito
dentro e fora de campo. Não
descartava, em momento algum, as boas maneiras.
Antes da independência
regressou a Moçambique,
para ajudar o país que o viu
nascer e, além do Textáfrica do Chimoio, Maxaquene,
Ferroviário da Beira, Cimentos, Desportivo e a selecção
nacional, também treinou o
Ferroviário de Maputo.
Foi lá onde se sagrou
campeão nacional pela segunda em 1982, com uma
belíssima equipa. No ano seguinte, recebeu novos jogadores, entre eles Fumo (dos
juniores), um defesa entroncado e ríspido a jogar. Nunca
virava a cara à luta. Disputava todos os lances como se
fossem os últimos.

Mário Coluna, o Monstro Sagrado, cumpridor de etiquetas
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Líder visita campeão
em dia de “clássicos”
• Sexta-feira, Ferroviário de Lichinga derrotou homónimo de Nacala por 2-0

A

Costa do Sol recebe hoje Black Bulls

uma fórmula de melhorar a
classificação e assumir-se
como candidato ao título
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pa da fase regular do Torneio
Nutrição, prova que antecede
o Campeonato da Cidade.
Nas próximas semanas
as quantidades deverão aumentar, segundo anunciou a
DNDR na ocasião. Os testes
duram, em média, entre dois
e cinco minutos para revelarem o resultado. Se o actor
desportivo tiver testado positivo deve ser encaminhado
para fazer o teste PCR, que vai
determinar a sua condição.
De acordo com Francisco
da Conceição, DNDR, “este
é um esforço de levar a cabo
um desporto limpo e saudável. Vamos expandir para
outras províncias, para todos
atletas e staff que vai para jogos”.
Da Conceição afirma que
algumas modalidades como
basquetebol, futebol, voleibol e todas as que estão ou
estiveram recentemente em
campanhas de qualificação
aos Jogos Olímpicos já tinham
tomado vacina, mas mesmo
assim, deverão fazer testes
até às vésperas de cada jogo
de modo a reduzir a imunidade.
“Estar vacinado não significa que não possam testar
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Lobo (classe C11000 metro)
na canoagem, Domingas
Munhemeze e Igor Mogne,
na natação, estes últimos
por critério de universalidade dos Jogos. Será praticamente pelo mesmo critério que ainda se podem
qualificar o judoca Kevin
Loforte e a karateka Irene
Bechane.
Entretanto, Kurt Couto
e Creve Machava têm de
fazer, nos próximos dias,
48,90 segundos que qualificam para a disputa dos
400 metros barreiras nas
olimpíadas de Tóquio.
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Selecção de boxe de malas aviadas para estágio em Marrocos

Os atletas, equipas técnicas e pessoal de apoio das
equipas de basquetebol que
participam no Torneio Nutrição, na cidade de Maputo,
passam a realizar testes rápidos desde quinta-feira, em
seniores masculinos e femininos. A prova reiniciou há
uma semana sem, no entanto, haver garantias da realização contínua de testes
rápidos.
Para o efeito, na manhã da
última quinta-feira, na Secretaria de Estado e Desporto
(SED), a Direcção Nacional
de Rendimento (DNDR), em
parceria com a Bio Life, ofereceu à Associação de Basquetebol da Cidade de Maputo (ABCM) 2500 (duas mil e
quinhentas) unidades de testes rápidos, posteriormente
entregues aos clubes da modalidade da “bola ao cesto”
da capital moçambicana.
Além de receber aquele
indispensável material para a
realização dos testes, a ABCM
e os seus filiados foram capacitados para o seu manuseamento e administração
nas competições em curso.
Recorde-se que a cidade de
Maputo disputa a última eta-
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Pugilistas nacionais
estagiam em Marrocos

no dia 7 para a cidade japonesa de Ehime, local do
estágio de toda a delegação
nacional”, explicou.
A preparação da selecção iniciou há cerca de três
meses na antiga Academia
Mário Esteves Coluna, na
Namaacha.
Lembre-se que Moçambique já garantiu a presença
dos seguintes atletas: Deyse Nhaquile (classe Laser
Radial), Denise Parruque e
Maria Machava (classe 470),
na vela, Alcinda Panguana
(69kgs) e Rady Gramane
(75kgs), no boxe, Joaquim

números preocupantes para
quem detém o título.
Hoje, a margem de erro é
quase inexistente para os de
Matchiki-Tchiki, pelo que
o Costa do Sol tem de fazer pela vida para conseguir
derrotar uma equipa cheia
de juventude irreverente que
encarna o “matador” Ejaita,
nada mais e nada menos que
melhor artilheiro da prova
com nove remates certeiros.
Entretanto, para além
desta ilustre visita que o
Costa do Sol recebe, há ainda os “clássicos” Ferroviário
de Nampula-Ferroviário de
Maputo e Ferroviário da Beira-Desportivo.
Vida difícil para os visitantes a dois dos terrenos
mais “escorregadios” do futebol nacional.

O Ferroviário de Nampula está muito pressionado a
ganhar dada a sua situação
na tabela classificativa (12.º
lugar, com sete pontos), mas
é mestre dizer que a turma
da capital também precisa
de um triunfo para se aproximar da Black Bulls lá no
topo. Já no duelo da Beira,
quer uma, quer outra equipa
estão pressionadas, claro que
os “alvi-negros” estão numa
situação ainda mais delicada.
Em Chimoio, o Textáfrica recebe a Liga Desportiva
de Maputo. Em Xinavane, o
Incomáti bate-se com a UD
Songo, enquanto a AD Vilankulo enfrenta o “lanterna vermelha” Matchedje de
Mocuba.
Todos os jogos têm início
às 14.30h.

“Basquetebol” testado
à covid-19 em Maputo

PREPARAÇÃO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS

A Selecção Nacional de
Boxe parte, em princípio,
próxima
segunda-feira
com destino a Marrocos
onde vai cumprir um estágio de cerca de 15 dias em
preparação da XXXII edição dos Jogos Olímpicos de
Verão, a ter lugar na cidade
japonesa de Tóquio de 23 de
Julho a 8 de Agosto próximos.
A Federação Moçambicana de Boxe (FMBox) obteve na última quarta-feira
autorização das autoridades
marroquinas para a deslocação da Selecção Nacional
que será constituída, em
princípio, pelas pugilistas
Alcinda Panguana (64kg)
e Rady Gramane (75kg) e
o seleccionador nacional,
Lucas Sinóia.
Segundo António Hélio,
secretário-geral da FMBoxe, tudo está sendo tratado
para que “a Selecção viaje
entre segunda e terça-feira
da próxima semana. Pensamos que podem estagiar
por cerca de 15 dias, pois
deverão partir de Marrocos

na presente temporada. Os
“canarinhos” têm apenas
13 pontos, em sexto lugar,
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do Sol é daqueles gigantes
que andam adormecidos,
procurando a cada semana

tp
s:

estreante e surpreendente líder,
Black Bulls, visita
esta tarde o campeão nacional em
título, Costa do Sol, num dos
jogos mais aguardados da
10.ª jornada do Campeonato
Nacional de Futebol, o Moçambola-2021, que reserva
ainda dois “clássicos” entre equipas sem margem de
erro, um em Nampula e outro na Beira.
Em
Matchiki-Tchiki,
cruzam-se hoje duas equipas
que atravessam momentos
diferentes: a Black Bulls lidera, com todo o mérito, a
prova, com 25 pontos, e tem
vindo a praticar um futebol
de encher o olho, caracterizado por posse sempre com a
bola rente à relva. Já o Costa

positivo. Que sejam o mais rigorosos possível, porque um
único caso pode causar um
surto. Com a possibilidade de
sofrermos uma terceira vaga,
receio que o Chefe de Estado
mande travar a competição,
como mandamos travar o
campeonato inter-provincial
do futebol feminino”, advertiu Francisco da Conceição,
antes de acrescentar que “a
Federação Moçambicana de
Futebol (FMF) tem os testes e ficámos surpreendidos
que não os tenha feito, tendo
ainda atletas confinados. Que
não aconteça connosco (basquetebol) e sejam criteriosos”. A realização dos testes
rápidos ocorre na sequência
do n.°7 do artigo n.°16 do
Decreto n.°30/2021 de 26 de
Maio, através do qual “é autorizada a retoma dos treinos
das equipas de alta competição e de formação dos
campeonatos
provinciais,
mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário
específico conjugado com o
n.°10 do mesmo artigo que
determina a retoma de competições condicionadas à realização de testes regulares da
Covid-19”.
www.jornaldomingo.co.mz
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20 de Maio de 2018

26 de Janeiro de 2020

Solta de Inácio Pereira

Por artes
e berloques…
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Os gauleses receavam que o céus desabasse sobre as
suas cabeças. Bula-bula também começa a ter o mesmo
pesadelo porque ao ritmo que as coisas andam nesta
parcela do mundo, um dia, o céu cai mesmo.
Não é que há dias ficámos a saber que dezenas de
mulheres encarceradas na Penitenciária de Dhlavela
serviam de “carne para canhão” e consequente enriquecimento ilícito de uns tantos biltres que as tinham
sob sua guarda, dado que alimentavam um esquema de
prostituição em troca de tratamento mais humano.
O mesmo que dizer que quem devia garantir a recuperação social das reclusas usava-as ilicitamente para
ganhar uns cobres. A coisa nem devia nos espantar.
Há tanta asneira nas nossas cadeias. São celulares,
tráfico de drogas, presos que vêm cá para fora cometer
crimes e depois regressam às celas na maior paz, entre
outras falcatruas.
É a decadência total do nosso amor próprio…
E se a cena de tráfico de mulheres para o negócio
do sexo nos deixa com os olhos afunilados, que dizer
da campanha de distribuição de preservativos nas cadeias masculinas? Diz-se que há uma “tonelada” de
presos padecendo de toda a sorte de doenças venéreas incluindo SIDA… e se calhar fosse mais produtivo
investir na educação daqueles do que encher-lhes de
“camisinhas” que, está visto, não usam.
Bula-bula não diz que não distribuam camisinhas,
mas precisamos de entender, de uma vez por todas,
que educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido!
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Bula-bula
pergunta-se
como é que um edifício nasce, cresce e quase se reproduz sem que ninguém perceba que está em lugar errado
e perigoso? Por onde andam
os fiscais que, volta e meia,
embargam obras “rafeiras”
pelos bairros de expansão?
E que cena foi aquela da
vice-ministra mandar demolir a “casa-mágica”? terá
ela competências para tal
ou, como diz o velho sábio,
quando a confusão chega
todos ralham mas ninguém
tem razão…
Sendo verdade que Bula-bula nem devia ficar indignado com o edifício em
questão, dado que na cidade
de Maputo também nasceu
um prédio de 13 andares por
artes e berloques!
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Bula bula – que de aviões
só entende que voam – está
mesmo parvo. Como é que se
permitiu que tal acontecesse? A menos que digam que
o edifício brotou do chão
como um cogumelo, dá para
desconfiar que há marosca
da grossa.
O Conselho Municipal já
disse que aquela confusão
não faz sentido nenhum…
calha que o actual presidente daquela cidade, à época
em que as obras começaram,
era responsável pela área de
urbanização… bem, hoje parece que não se lembra de ter
visto nenhum expediente
relacionado com o assunto…
mas actualmente na liderança, com outras lentes, também já viu que aquilo não
pode ser.
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Há um edifício que está
a fazer transpirar algumas
pessoas na cidade da Beira. A
confusão é tanta que até há
“troca” de responsabilidades. Um quer fazer o que não
é da sua área – se calhar para
mostrar serviço – e outro
salta que nem um cangurú
em tempo de calor extremo.
É um vê se te avias…
A cena seria risível se não
fosse o perigo que tal empreitada representa para dezenas
de pessoas que, por razões
várias, aportam àquela cidade por via aérea… parece que
o tal edifício bloqueia sinais
electromagnéticos ou coisa
parecida imprescindível na
comunicação entre a torre
de controlo e as aeronaves
que fazem a aproximação à
pista para a aterragem.

Não há um
sem dois…

www.jornaldomingo.co.mz
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