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PRESIDENTE DA FRELIMO
APONTAMENTO

CONFIRMADO HOJE
E vão 41 anos do domingo
O semanário domingo completa, hoje, 25 de Setembro, por sinal também Dia das Forças Armadas
de Moçambique, 41 anos de existência e circulação
ininterrupta, uma história que começou a ser escrita em 1981. Tal como na altura da sua fundação, o
compromisso deste semanário, o mais antigo do país,
continua a ser com os factos, numa sociedade sempre
dinâmica, multifacetada e prenhe de novos desafios.
Aos que começaram esta epopeia, aos nossos leitores e a todos quanto nos são queridos, os nossos sin-

ceros agradecimentos. Do lado de cá fica a promessa
de um jornalismo cada vez mais acutilante, interventivo e mais próximo das preocupações dos moçambicanos do Rovuma ao Maputo.
Com o apoio de todos os segmentos da nossa sociedade, como a classe empresarial, política, académica, operária e o nosso fiel leitor, domingo a domingo, continuaremos a levar à rua conteúdos que
impactam na vida dos moçambicanos, porque, para
além de informar, temos também o dever moral de

contribuir para a edificação de uma sociedade mais
esclarecida e consciente dos desafios do país.
Apraz-nos reafirmar, com entusiasmo, que o semanário domingo pode, também, ser acessado através
das plataformas digitais. A versão impressa continuará
nas mãos dos nossos ardinas e quiosques do país.
Estamos juntos!
O Director Editorial
André Matola
www.jornaldomingo.co.mz
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Fotos de Inácio Pereira e Jerónimo Muianga

Nyusi reconduzido à

d

Domingos Nhaúle
e Maria de Lurdes Cossa

O

partido Frelimo vai
reconduzir, hoje à
tarde, através de
voto secreto, Filipe Nyusi ao cargo
de presidente desta formação
política para os próximos cinco
anos. A vontade foi exteriorizada
pelas três organizações sociais do
partido, nomeadamente, Associação dos Combatentes da Luta
de Libertação Nacional (ACLLN),
Organização da Mulher Moçambicana (OMM) e Organização da
Juventude Moçambicana (OJM).
Na abertura do encontro, Filipe
Nyusi clarificou que a Frelimo está
pronta para participar nos próximos pleitos eleitorais e não tem
medo das eleições dos administradores distritais, contudo, considera pertinente a reflexão sobre a
sua viabilidade, convindo por isso
os delegados a debaterem profundamente o tema.
Nyusi disse que o partido tem
sabido dinamizar as organizações
socais tendo em vista a defesa do
interesse colectivo do povo moçambicano e considerou a ACLIN,
OMM e OJM a principal fonte de
alargamento da base social do partido.
Entretanto, os secretários das
organizações sociais da Frelimo
justificaram a recondução de Filipe Nyusi com o facto de nos últimos anos o partido ter logrado
vitórias expressivas nos pleitos
eleitorais de 2018 (eleições autárquicas) e as gerais de 2019.
No seu entender, um treinador que lidera devidamente a sua
equipa merece voto de confiança,
até porque os frutos são visíveis,
designadamente esforços na busca e preservação da paz e unidade
www.jornaldomingo.co.mz

nacional e criação do bem-estar
da população, através das várias
iniciativas presidenciais.
Apontam, igualmente, a reinserção do país no concerto das nações como sendo, em parte, obra
de Nyusi, com particular destaque para a eleição de Moçambique
a membro não-permanente do
Conselho de Segurança das Nações
Unidas.
O secretário do Comité Central
para a Comunicação e Imagem,
Caifadine Manasse, explicou ao
detalhe os motivos que ditaram
que a Comissão Política anuísse à
candidatura de Filipe Nyusi.
Segundo Manasse, os 1495 delegados deste congresso identificam-se com as realizações do partido sob a liderança de Nyusi, num
momento atípico devido à pandemia da covid-19, por um lado, e,
por outro, pelas várias intempéries
e o terrorismo em Cabo Delgado.
No seu entender, não obstante
as adversidades acima referidas,
Filipe Nyusi tomou medidas em
tempo oportuno, assegurando
que, apesar da suspensão do apoio
ao Orçamento do Estado pelos
parceiros de cooperação internacional, o país não parasse.
“O Presidente Nyusi governou o país num momento atípico.
Desde que assumiu a Presidência da República estamos num
momento de adversidades, mas,
mesmo assim, o país continuou
a funcionar normalmente e pela
primeira vez nas eleições de 2019
ganhámos em todos os distritos”,
disse Caifadine.
Acrescentou que “conseguimos eleger governadores provinciais em todo o país e uma vitória
quase absoluta na Assembleia da
República”.
Defende ainda que Nyusi trou-

xe confiança para os membros,
militantes e simpatizantes da Frelimo, em particular, e moçambicanos, em geral. “O que os delegados estão a fazer é dar o carimbo
para ele avançar rumo à criação do
bem-estar da população”.
Disse que os delegados instam
a direcção do partido a continuar a
trabalhar no sentido de fazer face
aos vários desafios, entre eles, a
reabilitação da Estrada Nacional
Número Um (EN-1).
Igualmente, prosseguiu Manasse, os delegados exortam o
partido a fazer de tudo ao seu alcance para angariar parceiros que
possam reabilitar as outras estradas degradas, até porque esta ideia
deve ser incorporada no próximo
Plano Quinquenal a ser aprovado
no decurso do presente congresso.

Instado a comentar sobre alguns desafios lançados para a
reflexão neste congresso, entre
eles, a viabilidade da realização
das eleições distritais em 2019, segundo o previsto na Constituição
da República, Manasse respondeu
que os membros são pela consolidação dos ganhos do processo da
descentralização, quer nos órgãos
autárquicos, quer na governação
descentralizada provincial.
“É preciso consolidar este processo e, paulatinamente, introduzir algumas alterações. Neste
momento, para a opinião pública
é consensual que não há condições para se avançar para a eleição
dos administradores distritais em
2024. No entanto, o debate continua e vai terminar nas instituições
competentes que deverão tomar a

decisão final”, afirmou.
Para o entrevistado, não se
pode criar instituições sem se ter
as mínimas condições. “Portanto,
o que defendemos é que estejamos
com os pés no chão para a tomada
da melhor decisão”.
Entretanto, ainda no dia de
amanhã, os congressistas vão debater e votar o Relatório da Comissão de Verificação de Mandatos.
Nas primeiras horas de hoje, Filipe Nyusi, na qualidade de Chefe
de Estado, vai participar, na Praça
dos Heróis em Maputo, nas cerimónias centrais do 25 de Setembro, Dia das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique, que este
ano coincide com o 58.º aniversário do início da luta armada de
libertação nacional.

COMITÉ CENTRAL
ELEITO AMANHÃ
O dia de amanhã é reservado
para a eleição dos novos membros
do Comité Central (CC) que, de
seguida, vão realizar a sua I Sessão
Ordinária para a escolha do secretário-geral, Secretariado do Comité
de Verificação, Comissão Política,
Aprovação da Directiva sobre Proclamação dos Membros Honorários
do órgão.
Até ao fecho da presente edição
não tinham sido propostos nomes
para o cargo de secretário-geral,
até porque quer os membros da
Comissão Política cessantes, quer
do próprio CC não têm prerrogativa
para avançar algum candidato.
No entanto, domingo sabe que o
presidente do partido tem o poder
discricionário de propor nomes e
que, a avaliar pelos ganhos registados no último quinquénio, é provável a recondução de Roque Silva.
Para o Comité Central, está prevista a eleição de 81 membros que
se vão juntar aos eleitos nas con-
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presidência da Frelimo
ferências dos comités provinciais,
com destaque para os 11 primeiros-secretários provinciais da Frelimo,
para perfazer 250 membros do órgão, incluindo os que entram por
inerência de funções.
Segundo a directiva eleitoral, 60
por cento são reservados à continuidade e 40 para renovação. Aliás,
os 81 membros a serem eleitos são
os propostos a nível central, o que
significa que aqueles que não passaram na província ainda têm alguma chance.
Relativamente à Comissão
Política, domingo soube que
aqueles que não pretenderem
continuar no órgão vão mostrar
indisponibilidade, de modo a
dar lugar aos 40 por cento de renovação. Aqui há que assinalar o
facto de o presidente do partido
ter a prerrogativa de convidar
alguns membros da sua confiança, tal como o fez em 2017,
quando propôs Manuel Tomé e
outros.

pelo facto de o partido reprovar o
comportamento deste aquando da
realização da II Sessão Extraordinária deste órgão.
Entretanto, ontem Castigo Langa não foi visto na sala onde decorre
o XII Congresso do partido, depois
de ter aparecido no primeiro dia do
evento.
Caso se confirme a instauração do processo disciplinar, Castigo Langa deverá se explicar junto
do órgão apropriado da Frelimo,
nomeadamente o Comité de Verificação de Mandatos, o qual lida
também com questões comportamentais dos membros.
Castigo Langa é indicado como
tendo levantado a questão do terceiro mandado de Filipe Nyusi
como Presidente da República,
ponto que não fazia parte da agenda
do CC, além de que o conteúdo dessa sua intervenção acabaria publicado nas redes sociais e imprensa.

“CASO CASTIGO
LANGA”

Os trabalhos de ontem foram dominados pela análise
da proposta da revisão dos estatutos do partido, com destaque para a directiva sobre
a proclamação dos membros

Castigo Langa, membro do
Comité Central cujo mandato termina neste congresso, poderá ser
alvo de um processo disciplinar,

REVISÃO DOS
ESTATUTOS

honorários da Frelimo, mormente os seus fundadores e
outros cujo papel foi e continua crucial na vida do partido.
Ainda neste capítulo, está
a pertinência de se incorporar o comité de localidade nos
estatutos, até porque, segun-

do dados estatísticos, o partido tem cerca de 5 milhões de
membros, daí a necessidade
de adequar os estatutos às dinâmicas do crescimento.
Entretanto, ainda ontem
partidos amigos saudaram
os congressistas, entre eles

Unidos à volta de Nyusi

Homem certo

– Júlio Parruque, Maputo-província
Júlio Parruque, eleito membro do Comité Central, pela Conferência provincial de Maputo-província, está satisfeito com a manutenção de Filipe Nyusi na Presidência do partido Frelimo e não
tem dúvida que a escolha será a 100 por cento.
E sustenta a sua asserção: “é um homem que se
desdobra pela Frelimo. Diante de desafios não se
verga e busca constantemente soluções, por isso
nós, membros e militantes da Frelimo, estamos
unidos e reunidos à volta dele”.
Aliás, prossegue, “estamos a cumprir o momento eleitoral por uma questão de princípio
democrático e cumprimento dos estatutos. Não
queremos ir contra as normas nem a directiva
eleitoral. Não fosse isso, o nosso presidente seria
por aclamação e unanimidade”.
No que concerne ao desafio lançado sobre a
reflexão da viabilidade das eleições distritais em
2024, disse ser um processo que ainda merece,
efectivamente, uma apreciação frontal e com alguma calma. “Ou seja, ainda temos de nos focar
na consolidação das eleições dos governadores
provinciais”.

o partido governamental do
Vietaname e a Frente Polisário. No primeiro dia, houve
a saudação feita pelos partidos Chama Cha Mapinduzi
(da Tanzânia), ZANU- PF (do
Zimbabwe) e o MPLA, de Angola.

– Manuel Rodrigues, Nampula

Satisfação e confiança
– Inocêncio Fani, Sofala
Inocêncio Fani foi igualmente eleito ao Comité
Central. É pela província de Sofala que alcançou
a proeza. Mostra-se feliz com a recondução de
Nyusi à chefia da Frelimo.
“Na verdade, esta é uma manifestação da nossa satisfação e confiança nos trabalhos do nosso
presidente. Ademais, ele precisa de consolidar as
acções que iniciou. Estaríamos a ser incoerentes
se não lhe concedêssemos esta oportunidade”,
disse.
Quanto às eleições distritais, em 2024, diz não
serem viáveis presentemente dado os elevados
custos que poderão acarretar aos partidos políticos e ao Estado. “Têm de ser repensadas. Ainda
há grandes desafios na governação descentralizada provincial, por exemplo, é preciso amadurecer
isto ainda”, afirmou.

“A descentralização no nosso país é nova e,
como tal, precisa de ser consolidada observando o
princípio de gradualismo”, assim afirma Manuel
Rodrigues, membro reeleito ao CC, pela província
de Nampula.
Rodrigues acredita que o processo de descentralização deve ser feito de forma segura para que
o país não cometa o erro de descentralizar só por
descentralizar.
Em relação à reeleição de Nyusi a presidente do
partido, à semelhança dos outros congressistas,
vê o acto com bastante agrado e considera ser, na
verdade, uma confiança que todos os militantes
do “batuque e da maçaroca” têm nele e na sua
qualidade de liderança e direcção do partido.
Manuel Rodrigues também tem expectativas
de ver grandes decisões no fim do congresso. Espera que a Frelimo continue a consolidar a unidade nacional; combater o terrorismo; bem como
contribuir para a consolidação da paz; democracia, aumento da produção e produtividade.
www.jornaldomingo.co.mz
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Queremos dar-lhe mais tempo
– Moguene Candeeiro, Inhambane

Merece continuar
– Amílcar Hussen, Manica

Para Moguene Candeeiro, reeleito membro do CC pela província de Inhambane, a escolha de
Nyusi para, uma vez mais, chefiar
os destinos do partido, nos próximos cinco anos, é meramente de
confiança do povo e militantes da
Frelimo.
O acto, sustenta, deve-se à dinâmica e capacidade de abraçar a
todos para o desenvolvimento do
país; gestão do partido e do país
mesmo diante de inúmeros desafios.
“Os militantes querem dar-lhe mais tempo para que possa
trazer mais desenvolvimento,
processo, aliás, que já iniciou”,
afirma.
Candeeiro fala ainda do desafio lançado sobre a viabilidade das eleições distritais em
2024, explicando que, presentemente, o país deve focar-se no amadurecimento da descentralização provincial, processo que “ainda estamos a aprender. Agora trazer eleições distritais seria mais duro ainda tendo em conta que requerem recursos para apetrechamento, por
exemplo, dos postos administrativos, localidades… por tudo isto, não vejo a necessidade da
realização destas eleições.”

Para Amílcar Hussen, eleito
membro do CC, pela província
de Manica, a aposta em Nyusi
para mais um mandato como
presidente da Frelimo mostra
que o partido confia plenamente nele. “Isso devido ao
trabalho que faz por todos nós,
pelo país num momento de
dificuldades… ele merece esta
confiança”.
No que concerne às eleições
distritais de 2024, considera
que o assunto deve ser bem
pensado, sob o risco de iniciar
e não ter pernas para andar.
“Quando foi tomada a decisão
da realização destas eleições, a
conjuntura era completamente
diferente da actual. Portanto,
há que ter em conta estes todos
factores. Alinhar sem muito pressão. É preciso muita cautela”.
Espera que do XII Congresso os membros da Frelimo saiam mais unidos para “dar
força ao camarada presidente. Se não estivermos unidos com ele terá dificuldades de
fazer o seu trabalho de forma briosa”.

Reeleição a 100%

Justíssimo

– Alsácia Chochoma Sartina, Zambézia
Quem também está feliz
com a reeleição de Nyusi ao
posto de presidente da Frelimo é Alsácia Chochoma,
eleita membro do Comité
Central pela Zambézia.
Chochoma diz que a confiança que os membros da
Frelimo têm em Nyusi advém das realizações e feitos
no partido e garante: “nós,
camaradas, vamos reafirmar
a eleição dele a 100 por cento, porque dirige o partido
com sabedoria”.
Quanto às eleições distritais reconhece a vontade do
seu partido em prosseguir,
mas admite que actualmente não há condições para que tal se efective plenamente.
“A vontade e intenção de realizá-las são muito boas. Remete-nos à reflexão. Contudo, a descentralização precisa de ser bem pensada para que possa
ser bem implementada.”

– Judite Massengele, Niassa
“Nyusi conhece e domina os
problemas do partido e da população, portanto, depositar confiança nele para mais um mandato na liderança é mais do que
justo. Ele deve dar continuidade
ao seu trabalho”, afirma Judite
Massengele, membro do CC.
Para Massengele, actualmente, o país tem de focar-se
no processo de descentralização
provincial que ainda não está
terminado precisando, inclusive,
de consolidação. “Neste processo
ainda temos de tirar mais ensinamentos com vista a aprimorá-lo.
Só assim chegaremos com a descentralização efectiva aos distritos”.

Garantia de vitória
– Camilo Ibrahimo, cidade de Maputo

Dever de honra
– Amosse Macamo, Gaza
A eleição de Filipe Nyusi a presidente
da Frelimo é a reafirmação da confiança
do partido no trabalho que tem vindo a
desenvolver, segundo explica Amosse
Macamo, membro do CC.
Amosse, que está no CC pela província de Gaza, destaca que a Frelimo,
tal como o país, está a crescer e a se desenvolver. “Isto muito nos honra, pois
a Frelimo é um partido do povo para o
povo… portanto, esta reeleição é um reconhecimento e dever de honra que o partido tem com o trabalho de Nyusi”.
Sobre as distritais de 2024 disse que se trata de um processo não viável tendo em conta
que o país tem de consolidar o modelo das eleições provinciais. “São necessários, de cinco a
dez anos, para ver os resultados deste processo das eleições provinciais”.
Macamo diz ainda que as grandes decisões do congresso são aquelas que se vão repercutir
na melhoria da qualidade de vida dos moçambicanos.
www.jornaldomingo.co.mz

Para Camilo Ibrahimo, eleito a
membro do Comité Central, manter
Nyusi como presidente da Frelimo significa assegurar a continuidade do grande trabalho que está a realizar em prol do
desenvolvimento do partido.
“Também significa a consolidação
da paz, harmonia e coesão interna bem
como a garantia de vitória nos próximos
processos eleitorais”, acresce.
Apesar de admitir que a Frelimo
aceitou a possibilidade da realização das
eleições distritais em 2014, Ibrahimo diz
que actualmente não é mais viável assim
pensar tendo em conta que se trata de
um processo complexo. “Continuamos,
na descentralização provincial, a registar alguns desafios e aspectos por corrigir. Portanto,
não estamos capacitados para os inúmeros recursos que podem ser necessários para este
processo”.
Entretanto, espera do presente congresso decisões que garantam a consolidação da unidade, coesão e paz e, acima de tudo, definir estratégias para o bem-estar do povo.
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País propõe reflexão sobre
modelo de financiamento
No seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em representação do
Presidente da República, o Primeiro-ministro pediu linhas de crédito
d

rias, fenómenos que ameaçam a
economia global.

Lázaro Manhiça
especial para o domingo

A

s Nações Unidas precisam de repensar no
modelo institucional
multilateral de financiamento que permita
a mobilização de recursos para
complementar os esforços internos para o alcance das metas
de desenvolvimento sustentável
(ODS). A proposta foi partilhada
pelo Primeiro-ministro, Adriano
Maleiane, falando ontem na 77.ª
Sessão da Assembleia Geral das
Nações Unidas, em representação do Presidente da República,
Filipe Nyusi.
Maleiane adiantou que um
dos modelos de financiamento
seria, por exemplo, através de
créditos disponibilizados pelo
Banco Mundial e outras instituições integrantes do sistema das
Nações Unidas, diferentemente
do que acontece presentemente, em que o esforço tem sido dos
governos.
“O que acontece hoje é um
esforço doméstico, mas se houvesse uma linha de crédito, por
exemplo, o financiamento dos
ODS seria mais fácil”, disse.
Porém, deixou claro que o
Governo considera os ODS uma
agenda relevante para a reflexão
sobre soluções colectivas para a
comunidade internacional enfrentar os desafios actuais.
Relativamente à experiência
de Moçambique na implementação destes objectivos, referiu que

www.jornaldomingo.co.mz

MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

PM Adriano Maleiane falando ontem na 77.ª Sessão da Assembleia Geral da ONU

a sua incorporação nas prioridades e pilares do programa de governação tem trazido resultados
assinaláveis no aumento da renda das famílias, fonte importante
para o combate à pobreza.

DIÁLOGO
PARA PAZ
Moçambique defende a aposta no diálogo permanente e
construtivo, em acções multilaterais concertadas, por considerar estes como os únicos caminhos para a preservação da paz
e promoção do desenvolvimento

socioeconómico sustentável no
mundo, numa altura em que o
mundo se confronta com novos focos de tensões e conflitos
internos e entre os Estados, o
terrorismo e o crime organizado
internacional que afectam, de
forma negativa, as perspectivas
de crescimento e desenvolvimento económico e social.
Aliás, a paz e segurança têm
sido a bandeira de Moçambique
e esta é a visão que levará para as
Nações Unidas quando assumir,
no próximo ano, o seu assento
no Conselho de Segurança como
membro não-permanente para
o período 2023-2024.
Sobre esta matéria, Maleiane
reiterou, na sua intervenção, que
Moçambique vai defender, entre outros, o diálogo e resolução
pacífica de conflitos, promoção
de acções de prevenção e manutenção da paz, entre outros
desafios.
Em nome do povo moçambicano, Maleiane agradeceu
a eleição, o apoio e confiança
que o país recebeu dos estados-membros da ONU, garantindo
que, durante o seu mandato, defenderá os objectivos e a missão
da organização.
Maleiane referiu-se também à
multiplicidade de situações adversas e desafiantes interligadas,
como a covid-19, as mudanças
climáticas e as crises humanitá-

Maleiane recordou que, nos
últimos tempos, o país tem sido
afectado, de forma cíclica e intensa, por eventos extremos
como depressões, ciclones tropicais, chuvas e ventos fortes,
inundações e secas que provocam
a perda de vidas humanas, deslocados, avultados danos em infra-estruturas e actividades socioeconómicas.
Uma das respostas encontradas para fazer face a estes desafios,
segundo Maleiane, foi o estabelecimento, ano passado, em Nacala,
em coordenação com os países da
região e parceiros de cooperação,
do Centro de Operações Humanitárias e de Emergência da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC).
O Centro, segundo explicou o
governante, visa dotar os países
da SADC de instrumentos e instituições capazes de mitigar os impactos das mudanças climáticas e
outras emergências que requerem
intervenção rápida, coordenada

e atempada em qualquer país-membro.
Reiterou o compromisso de
Moçambique continuar a tomar medidas para fortalecer a
segurança climática e apelou à
comunidade internacional para
continuar a criar resiliência e capacidade adaptativa perante os
efeitos das mudanças climáticas,
em consonância com o Acordo de
Paris e no Quadro de Sendai.

PROGRESSOS
NO DDR
No quadro da consolidação
da paz e reconciliação nacional,
Moçambique tem vindo a registar progressos assinaláveis no
concernente ao processo de desarmamento, desmobilização e
reintegração (DDR) dos antigos
guerrilheiros da Renamo.
Até ao momento, foram abrangidos por este processo 4002 antigos guerrilheiros da Renamo,
de um total de 5221, prevendo-se, até ao final do presente ano,
a conclusão do processo, o que
constituirá um marco importante
na implementação do Acordo de
Paz e Reconciliação Nacional assinado a 6 de Agosto de 2019.

Abordagem pioneira no
combate ao terrorismo
O país tem vindo a registar avanços no combate ao terrorismo,
com o apoio de parceiros, entre os quais a SADC, União Europeia e
o Ruanda.
Estes progressos, segundo Maleiane, têm sido possíveis graças
a uma abordagem que inclui o reforço da capacidade operativa das
FDS, estabilização da segurança e criação de condições que permitem a recuperação, reconstrução e desenvolvimento socioeconómico. Esta abordagem, de acordo com o Governante, é pioneira em
termos de acção regional concertada para enfrentar esta ameaça global. Explicou que as acções em curso no terreno estão a permitir a
reposição da segurança e consequente regresso gradual da população
às suas zonas de origem e retoma da actividade económica e social
nas regiões ora afectadas.
Manifestou o apreço do Governo a todos os que têm apoiado Moçambique na prevenção e combate a este mal global e na assistência
humanitária e reconstrução do tecido económico e social das zonas
afectadas. Depois de discursar na sessão de ontem, o Primeiro-ministro manteve um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e concedeu entrevistas à Voz de América e à
agência portuguesa de notícias Lusa.
Maleiane deixa ainda hoje Nova Iorque, de regresso a Maputo.
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Congresso entra hoje
no seu terceiro dia
O XII Congresso do partido Frelimo,
que arrancou na passada sexta-feira na
Escola Central do Partido, na cidade da
Matola, província de Maputo, e que decorre sob o lema “60 anos Consolidando a Unidade Nacional, Promovendo a
Paz e o Desenvolvimento”, entra hoje
no terceiro dia.
Ao todo são 1495 delegados oriundos de todas as províncias do país, isto
sem contar com as delegações de partidos amigos, que, até ao dia 28 do corrente mês, portanto próxima quarta-feira, vão debater temas candentes do
partido e do país.
Assim, não é exagerado dizer que o
povo moçambicano tem os olhos, ouvidos e antenas virados para a Matola,
uma vez que a Frelimo é o partido que
sustem o Governo.
Alguns filiados à maior formação política do país, com cerca de 5 milhões
de membros, frisaram que se vão debruçar sobre os pontos delineados para
este congresso de forma séria, desapaixonada, conscientes dos problemas
que o país atravessa, tendo sempre em
conta as experiências do passado, as
dinâmicas do presente, mas perspectivando um futuro próximo cada vez
mais próspero.
É assim que merecerão especial
atenção dos membros da Frelimo temas
www.jornaldomingo.co.mz

como terrorismo, com que o país se vê
a braços desde 2017 em alguns pontos
do país; unidade nacional; desenvolvimento socioeconómico assente na
juventude; empregabilidade para a juventude e discussões tendentes à criação de um ambiente económico assente numa maior aposta na agricultura e
desenvolvimento do parque industrial,
como tem estado a acontecer há uns
anos.
Ressaltar que na abertura do congresso o presidente da Frelimo e Presidente da República, Filipe Nyusi,
dissertou sobre a implementação da
Tabela Salarial Única (TSU), um novo
modelo de pagamento de remunerações na Função Pública, tendo garantido que assim que a Assembleia da
República aprovar o instrumento será
imediatamente implementada pelo
Governo.
O XII Congresso da Frelimo, mais do
que um momento de festa dos membros do partido, carrega o simbolismo
de que é desta reunião que vão sair as
linhas-mestras e directrizes, após debates profundos, para os próximos cinco anos, onde, de permeio, vão acontecer eleições autárquicas, já em 2023,
e gerais, em 2024.
Entretanto, de referir que o XII Congresso é o X que acontece no território

nacional após a proclamação da Independência Nacional, em 1975, e 60 anos
após o I que aconteceu na Tanzânia, em
1962.
Vale lembrar que na sexta-feira, na
Matola, Filipe Nyusi inaugurou uma
exposição fotográfica que narra o percurso deste partido desde o I Congresso, em Dar-es-Salaam, na Tanzânia,
até o XI Congresso, realizado em 2017.
Na ocasião, era acompanhado pela Presidente da Tanzânia, Samia Hassan, que
efectuou uma visita de Estado a Moçambique.
Estamos cientes, como referimos
acima, que, finda a reunião magna dos
camaradas do “batuque e maçaroca”, o
país vai ter uma projecção clara do que
vai ser Moçambique nos próximos cinco anos.
Ontem, sábado, um dos principais
pontos da agenda foi a discussão do relatório do Comité Central.
Parafraseando o presidente do partido Frelimo, a ACLLN, OMM e OJM,
portanto organizações sociais do partido, ao realizarem com sucesso as suas
reuniões magnas, prepararam as condições objectivas para o sucesso do XII
Congresso.
Indubitavelmente, as atenções de
todo o país estão viradas para a Matola
(reportagem nas páginas 2 a 4).
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Arte, lugar do mistério
Aquele que já não consegue sentir espanto nem surpresa está, por assim dizer,
morto; os seus olhos estão apagados
- Albert Einstein

Gosto da noite. É nessa altura que me
perco em espanto, à espera de uma saudade
mais fresca, mais inebriante. Uma saudade
que acenda em mim a chama da vida e da
nostalgia de um tempo que passou. Às vezes, quedo-me quieto e, sem razão aparente,
descubro torrentes de ideias “descontextualizadas” que fixam residência nas ligações dos
meus pacatos e curiosos neurônios. O espanto é curial para mim… para outros, será certamente algo dispensável, quase estúpido.
É que para mim, como dizia o mestre Platão, o espanto tem um lugar privilegiado na
vida. Quem perde o espanto pelas coisas perde a essência da vida. Se mantenho o gosto
pela vida, é porque nunca perdi o espanto
pela vida. E o espanto é o fiel escudeiro do
enlevo.
Repito: gosto dessa indescritível sensação de feitiço, de elevação dos sentimentos.
E qual é o lugar privilegiado para o espanto?
A arte; arte entendida como expressão de
um ideal estético (ideal de beleza) através de
uma laboração criadora. A arte é uma forma
de o ser humano expressar as suas emoções,
a sua história e a sua cultura através de valores estéticos, como beleza, harmonia, equi-

líbrio. A arte pode ser representada através
de várias formas, em especial na música, na
escultura, na pintura, no cinema, na dança,
entre muitas outras expressões. É uma manifestação humana universal que produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade.
Essas formas de arte são praticadas em todo o
mundo, em diferentes culturas. Actualmente, a arte é dividida em clássica e moderna e
qualquer pessoa pode informar-se sobre cada
uma delas e apreciar a que melhor se encaixar à sua percepção de arte. Uma obra de arte
transmite uma ideia, um sentimento, uma
crença ou uma emoção.
Por isso que os artistas, os verdadeiros, são
os meus seres sociais mais que queridos. Gosto da liberdade que respiram. De um modo
geral, todo artista é dotado de uma certa dose
de loucura, vivendo, portanto, sem medo de
julgamentos. Aqui, só para que fique claro,
não estamos a falar da chamada arte pela arte
– aquela que defende a autonomia da arte,
isto é a noção de que a arte deve ter como
único objectivo proporcionar prazer estético,
afastando-se deliberadamente de quaisquer
outros fins ou valores que não aqueles; nada
disso… aqui falamos da arte que busca responder inquietações colectivas num determinado espaço e tempo. Uma arte, se quisermos, engajada. Uma arte que espanta.
Infelizmente, nos dias que correm, parece que se “produz” apenas para o simples
deleite. O que importa é “bater”, o resto não

interessa. Há uma corrida desenfreada pelas
luzes da ribalta. O que importa mesmo é ser
visível. Conquistar seguidores. Não interessa se o que se faz tem qualidade, se traz algo
novo. Já ninguém se pergunta se as suas atitudes perante o próximo são ou não dignas.
O papel construtor na sociedade foi relegado para um plano terciário. Quase apagado.
Ninguém ou quase ninguém se pergunta se
está ou não contribuindo com algo útil para o
mundo. Ninguém pára para pensar nas fragilidades inerentes à natureza humana. O que
interessa mesmo é ser o primeiro… que a arte
é um lugar de congregação de sensibilidades
já não conta para as estatísticas… como dizia
o outro, o importante é que falem de mim.
Pergunto-me: não seria apropriado falarmos
mais do teu trabalho?
Mas está claro porque é que preferem, alguns dos nossos “artistas”, que falemos deles
e não do que produzem; é que a arte é o lugar do segredo, do mistério… coisas absurdas
para eles. Circulam na superfície das coisas.
Não aprofundam rigorosamente nada. Estudar os fenómenos sociais é trabalhoso. Ficamos no mais simples… repetir refrões até a
exaustão ao som de bate-estacas… contando
que alguns nos digam que está a “bater” então está tudo bem. Se dá ou não dá, não importa… basta “bater”… a arte já não é o lugar
da inquietação, da sublimação, da evasão; é
lugar de outra coisa qualquer… Isso também
não deixa de ser espantoso.

Pode ser que o estado das coisas seja fruto de uma morte lenta da nossa capacidade
crítica. A nossa capacidade de espanto está
gradualmente a ceder lugar ao alheiamento.
Pode ser que os verdadeiros artistas estejam
cansados de lutar contra a crescente imbecilização social e a elevação da estupidez e do
facilitismo. Pode ser que se tenham rendido
(ou estão nesses processo de recolhimento)
deixando erva fresca para os ruminantes…
Porque em boa verdade temos artistas de
verdade; aqueles que percebem as contra-correntes mundanas. Aqueles que percebem
o mundo invertido e nessa inversão descobrem possibilidades de recriar a vida, criando e transmutando o corrente em novo. São
eles que nos permitem encontrar a necessária
ilusão para suportarmos as mazelas da vida.
Um quadro, uma música, uma peça teatral,
um livro, entre outros, podem ganhar-nos e
levar-nos a inúmeras realidades, porque não
são finitas e desafiam-nos constantemente
a buscar novos significados. Eles conseguem
captar o que é a vida e, no processo de criação,
devolvem-nos essa mesma vida com outras
cores. Temos artistas capazes disso… mas a
ribalta foi assaltada.
Preocupa-me o facto de estarmos a perder
a capacidade de nos espantarmos. Se calhar
deviamos agir de forma diferente porque,
como diz Freud, poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons…

MUTONYEDHO
António Barros

Kuntimpiri e o filho
Aos meus conterrâneos naturais de Macuse. Os de Islampura e da Feira Voabil
“Desgraçado! Nunca mais tentes bater
no meu filho” – assim, desvairado, gritava o
velho ABarros para o Silva Monteiro, um comerciante de Macuse, Feira Voabil, onde vivíamos. Os locais conheciam Silva Monteiro
como Kuntimpiri, comerciante que tinha
uma loja perto do estabelecimento comercial Leonor Max Lener, pertencente à família
Tayob Rassul.
Jogávamos futebol no pátio da casa do
senhor Djuma, encarregado da estufa que
transformava o coco em copra – eu, Yunuss,
Iqbal, Arune Cassamo, Acthu (mais conhecido por Galho), Anuar, filho do Alique, Baphu
(padre da mesquita), o Adjadjulah, filho do
Bangui da mesquita, o Carlitos (filho do Kuntimpiri), os irmãos Palha (Beto e Senito), o
Shabir Sidi, entre muitos outros, cujos nomes
me falham da memória (pudera, passam mais
de 50 anos). Adrenalina muito alta, jogo de
nervos – Islampura contra a Feira. O jogo decorria taco-a-taco. Carlitos flecte para o lado
direito, passa a bola em profundidade para o
Iqbal, corre em direcção à baliza, roda sobre si
próprio, tentava driblar, mas o Beto, defesa de
pernas compridas, não o deixa passar. Entrou
em falta.
– Aqui passa o homem, mas não passa a
bola – era o lema do Beto que assim dizia e
assim cumpria. O árbitro apontou para onde
devia ser marcada a falta. O avançado ficou
magoado no joelho. A partida é reatada de-

pois de a falta ter sido marcada. Começou
uma nova jogada, com o Arune a passar a bola
para o Yunuss que, vendo uma brecha entre
dois defesas, colocou a bola a pingar junto ao
Carlitos que tropeçou, cambaleou e caiu.
Como criança mimada, o Carlitos, do
Kuntimpiri, foi a correr para a loja do pai que
ficava perto da casa do barbeiro Dá-Dá-Pé,
frente à loja do senhor Sidi Hassan, pai do Zé
Sidi, do Magid e do Shabir, choramingando.
– Seu piegas – gritávamos em uníssono. Iqbal, com cara de gozão, era quem mais
troçava. Nós íamos atrás, feitos “macacos
de imitação”. Quando menos esperávamos,
chega o Kuntimpiri com um chicote rabo de
cavalo-marinho e nós “pernas para que te
quero”. Não me livrei de levar uma vergastada
nas costas, porque demorei a fugir. Corri para
o bar do meu pai. “Botequim Casa de Pasto”
era como se chamava. Quem desenhou o logótipo e o nome foi o velho João Alcântara Palha, pai do Beto e do Senito.
Também como o Carlitos, eu único filho
varão, embora a vergastada não me tenha
doido muito, chorando, fui informar ao meu
pai o que se havia passado.
Qual o nosso espanto quando o Acthu,
(Galho), irmão do Arune Amad Cassamo,
gritando, diz para fugirmos porque o pai do
Carlitos estava a chegar. O Kuntimpiri vinha a passos largos, fumegando. O meu pai,
homem um pouco mais alto do que eu, bem

constituído fisicamente, vai à porta do bar e
“barra” a entrada do agressor do seu filho.
Palavra puxa palavra, forte discussão entre os
dois, insultos para aqui e para ali, põem-se à
pancadaria.
Serenados os ânimos, toda a feira ficou a
saber do que tinha acontecido. O boato naquela zona era mais rápido que o vento. Comentários não faltavam. Uns criticavam ao
Kuntimpiri por se ter metido na brincadeira
de crianças. Outros criticavam o ABarros, por
ter sido violento demais. No dia seguinte, foram chegando os proprietários das lojas vizinhas: o Chico Leal, Loureiro Salvador e esposa, senhor Ibrahim Sulemane, senhor Daude
Sulemane (pai do Anifo), Adamo Chamaune,
Ismael Ibraim Ali, o Ferreira, gerente da loja
da Companhia da Boror, o Ismael Guetho,
cunhado do Matringula, o Marinho e Sílvio
Voabil, filhos do régulo, o Veredas e seu irmão Raimundo, o Mugas, o Florêncio e o enfermeiro Cardoso, entre outros. Naquele dia,
todos na Feira Voabil dirigiram-se em romaria
ao “Botequim e casa de Pasto”. Eles queriam
saber do velho ABarros o que havia sucedido
entre ele e o Kuntimpiri. A princípio, ele fez-se de rogado, mas, depois de alguma insistência, passou a relatar os factos segundo a
sua versão:
– O Kuntimpiri mandou-me um soco, eu
desviei. Não queria responder à provocação,
mas ele insistiu e mandou-me outro soco…

flecti para a esquerda e enfiei-lhe um muurrooo com a força de um D 75*, e ele caiuuu
Hooomeeem. Quando tentou levantar-se,
ainda tonto, arrumei-o, com um poootente
esquerdo a Jó Loice* – o velho ABarros, animado, continuou – com uma pootência tal
que ele voou, caiu e deslizou, indo-se imobilizar, entre as pernas da senhora Arlete, esposa do Loureiro Salvador, dizendo; são brancas… são brancas! E desmaiou.
E, muito rapidamente, alguém, estupefacto, questiona ao velho ABarros o que seria
isso de são brancas, ao que ele responde:
– Também nós ficámos sem entender, mas
o Guetho, que estava presente, afiançou-nos
que ele se referia à cor das cuecas da esposa
do Loureiro Salvador. Resposta que pôs todo
o mundo numa risada infernal.
Depois deste episódio, passados alguns
anos, o ABarros e o Kuntimpiri voltaram a ser
amigos. Eu e o Carlitos também. Quando vou
a Portugal visito-o. Quando ele vem a Moçambique também me visita. Às gargalhadas,
recordamo-nos deste e de outros episódios
passados em Macuse, na flor da nossa meninice. Está combinado que da próxima vez
que ele visitar Moçambique vamos todos até
Macuse fazer uma “peladinha” no mesmo sítio se ainda existir. Dos amigos daquele tempo
ficámos alguns.
NB: D 75 – marca de uma catterpilar
Jó Loice – Pugilista famoso dessa época
www.jornaldomingo.co.mz
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Turismo nacional
volta a ganhar ânimo
d

Idnórcio Muchanga
idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz

O

A semana do turismo vai ajudar a aumentar o número de entradas de turistas

houvesse um aumento de
receitas na ordem de 30
milhões de dólares americanos contra 25 milhões do
ano passado”.

A EFEMÉRIDE
As cerimónias centrais
do Dia Mundial do Turismo
terão lugar na cidade de Maputo e com réplica em todas
as capitais provinciais.
No quadro da semana do
turismo que iniciou no dia 21
e que termina 27 de Setembro já estão a decorrer palestras sobre a promoção dos

sector privado na promoção
da imagem do país.
Para a promoção das
potencialidades turísticas,
oportunidades de investimentos e a divulgação da

destinos turísticos, plantio
de árvores nas praias, roteiros turísticos, safaris, visitas
às instituições museulógicas
(cujas entradas serão gratuitas durante a semana),
campanhas de boas-vindas,
exposição de produtos artesanais, entre outras acções.
Em seminários que estão
a ser realizados no contexto
desta efeméride, são debatidos temas relacionados
com a atribuição de vistos
no país, a segurança dos turistas na via pública, promoção do destino Moçambique
e também sobre o papel do

Cândido Langa, director nacional do Turismo

www.jornaldomingo.co.mz

imagem do país no estrangeiro, Cândido Langa recordou que no dia 21 de Setembro foi lançada a oitava Feira
Internacional do Turismo
(FIKANI), que há dois anos

não era realizada por causa
dos efeitos negativos da covid-19 e que vai decorrer de
13 a 15 de Outubro.
Espera-se que este evento incremente o número

Financiamento
à indústria hoteleira
Foto de Jaime Machel

sector de turismo
começa a mostrar
sinais de recuperação, após dois
anos de paralisação por causa dos efeitos
negativos da covid-19 que
levaram ao encerramento
parcial ou total de várias
estâncias no país.
Apenas para ilustrar a
retoma do sector, no primeiro trimestre deste ano
foram arrecadadas receitas
para o Estado, resultantes
da exploração de estabelecimentos turísticos, de restauração, bebidas e similares, estimadas em cerca
de 845 milhões de Meticais
contra 713 milhões de Meticais de igual período do
ano passado.
Em relação ao fluxo turístico, o sector registou a
entrada de 150 mil estrangeiros, no primeiro trimestre deste ano, prevendo-se que o número venha a
aumentar para mais de 900
mil, até o fim do ano.
No âmbito das comemorações, a 27 de Setembro (terça-feira), do Dia
Mundial do Turismo, sob
o lema “Repensando no
Turismo”, domingo entrevistou o director nacional do Turismo, Cândido
Langa, que explicou que
se regista, igualmente, um
crescimento do tempo de
estadia de turistas que passou de dois dias para cinco.
“Isto fez com que também

Cândido Langa disse que o impacto da
covid-19 foi tão devastador que obrigou ao
encerramento parcial de sete mil empreendimentos, entre hotéis, casinos e salas de
danças, e total de perto de dois mil.
Explicou que, entre os anos de 2015 e
2019, o sector recebia em média dois milhões de turistas, por ano, mas, em 2020,
após a eclosão da pandemia, o país registou
a entrada de 958 mil visitantes estrangeiros,
número que baixou para 458 mil, em 2021.
Em relação aos trabalhadores, Langa detalhou que tinham sido afectados 18 mil, dos
quais cerca de 85 por cento já foram reintegrados nos seus postos de trabalho com a
retoma das actividades.
Há também o registo de alguns estabelecimentos que até hoje ainda não retomaram
as actividades, tendo, consequentemente,
deixado alguns trabalhadores sem emprego.
Para fazer face a esta situação, a Direcção
Nacional de Turismo tem realizado trabalhos
de advocacia junto dos outros sectores para
ponderar os encargos relativos às taxas de
energia e águas, de modo a estimular a retoma das estâncias em via de falência.

Durante o período de pico da covid-19,
além das medidas tomadas referentes à introdução do selo “Limpo e Seguro”, o Governo aprovou para a área do Turismo nove
por cento do valor global de aproximadamente 2,2 milhões de dólares americanos.
Foram disponibilizados, igualmente,
valores que variam de 600 mil a 1,8 milhão
de Meticais numa linha de financiamento
denominada “SUSTENTA Emergência” para
apoiar custos operacionais num período de
três meses para os empreendimentos turísticos localizados em Matutuíne, na província
de Maputo, e Ancuabe, Ibo, Macomia, Metuge, Montepuez, Pemba e Quissanga, em
Cabo Delgado.
O fundo beneficiou 17 empresas turísticas
de um total de 28 pedidos recebidos, sendo
sete da província de Maputo e 10 de Cabo
Delgado. O entrevistado reconheceu que
há hotéis que operam sem a respectiva documentação, apesar de serem casos isolados.
A título de exemplo, houve um estabelecimento turístico, encerrado, recentemente, na Ponta do Ouro por estar a operar sem
documentos.
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de chegadas de turistas
ao país, o que vai, consequentemente, influenciar
no aumento do tempo de
estadia e arrecadação de
receitas.
“Esperamos que venham à feira cerca de cinco mil visitantes nacionais
e estrangeiros dos países
da região Austral convidados para participarem no
evento. Prevê-se, igualmente, a montagem de
120 ‘stands’ de modo a
capitalizar as participações
dos agentes económicos”,
realçou.
Ainda neste contexto,
o país vai participar, nos
próximos dias, na Conferência Africana da Organização Mundial do Turismo,
com vista a expor as maravilhas do país no mundo e procurar, de alguma
forma, influenciar as decisões de investimentos para
Moçambique, visto que o
sector tem sido considerado vector para a criação

Turismo doméstico é a nova aposta

do emprego e promoção do
desenvolvimento.
“Portanto, ao nos associarmos a outros países africanos, podemos melhorar a

conectividade. Neste contexto, à luz da parceria entre Moçambique, África do
Sul e Eswatini, denominada
‘trailer’, realizou-se, no mês

passado, durante seis dias,
uma excursão turística aos
três países, de modo a exibir
as potencialidades”, disse
Cândido Langa.

Acrescentou ainda que
se espera replicar a iniciativa
para outras regiões da África
Austral para, conjuntamente, estabelecerem-se sinergias no desenvolvimento do
turismo.
Outro factor que vai impulsionar o turismo tem a
ver com a flexibilização na
obtenção do visto de entrada, medida recentemente
anunciada pelo Chefe de
Estado, Filipe Nyusi, durante o lançamento do Pacote
de Aceleração Económica.
A acção, de acordo com
o director nacional do Turismo, vai estimular as entradas duplas de turistas
e investidores. Cogita-se,
também, apostar na produção de vistos electrónicos,
porque o regime tradicional,
no entender dos que visitam
Moçambique, é complexo.
Na mesma senda, o Governo poderá anunciar,
nos próximos dias, os países cujos cidadãos passarão
a entrar no país isentos de
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vistos.
“Acreditamos que estas
medidas poderão impulsionar o turismo e encorajar os
investidores a postarem em
alguns destinos turísticos já
mapeados, nomeadamente
as ilhas de Crusse e Jamali,
em Nampula; Macaneta,
na província de Maputo;
Pomene e Vilankulo, em
Inhambane;
Massingir,
em Gaza; e lago Niassa, na
província com o mesmo
nome”, referiu.
As iniciativas surgem
pelo facto de o turismo já
não precisar de usar a covid-19 como motivo do
insucesso, mas têm de ser
desenvolvidas acções arrojadas com vista a melhorar-se o sector de forma sustentável. Aliás, este apelo
foi lançado aquando da assembleia geral do Conselho
Consultivo da Organização
Mundial do Turismo, que
decorreu no mês de Junho
do ano em curso, na Arábia
Saudita.

NA PONTA DO OURO

Tribunal ordena
encerramento de casas
d

Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

A juíza do Tribunal Distrital de Matutuine, Ludovina da Conceição Mário,
ordenou ontem o encerramento, por 30 dias, de todas
as casas de praia em disputa
no “resort” Baleia a Vista,
devido ao agravamento do
clima de tensão entre um
grupo de 50 investidores
sul-africanos, representados por Riaan Swart e Arnold Coleske, e o moçambicano José Luís Timba. A
situação agudizou-se na
tarde desta sexta-feira em
virtude de uma tentativa de
arrendamento temporário
das casas por parte de José
Luís Timba, contrariando
uma providência cautelar
datada de 6 de Setembro,
exarada pelo tribunal.
Conforme apurámos, o
fecho das casas visa permitir que o tribunal realize um
inventário dos móveis neles
contidos, uma vez que se
constatou que vários bens
terão sido retirados indevidamente, incluindo electrodomésticos, sofás, camas,
loiça diversa, quadros de
parede para, ao que tudo indica, uma das casas geridas
por José Timba e um cidadão
sul-africano conhecido por
Tyrol Dunn Taylor.
Conforme apurámos, o
passo seguinte será a retirada dos bens restantes e
a consequente entrega aos

respectivos proprietários, enquanto se aguarda pelos desfechos dos processos actualmente em curso. Esta decisão
foi tomada depois de a juíza
Ludovina ter despachado a sua
escrivã para a Ponta do Ouro,
na noite de sexta-feira, para ir
fazer valer a providência cautelar por si proferida, a qual
indica que as casas pertencem
a José Luís Timba, mas os móveis e demais apetrechos neles
contidos são dos investidores
sul-africanos.
Esta providência foi imediatamente contestada pelos
investidores sul-africanos que
entendem que se trata de uma
decisão conflituante, pois abre
espaço para uma confrontação
directa entre as partes há muito
desavindas.
De igual modo, entendem
que esta providência colide
com outras decisões já tomadas pelo mesmo tribunal e por
instância superior, nomeadamente o Tribunal Judicial da
Província de Maputo, que declara que os investidores sul-africanos são os proprietários
das casas e anula todos os negócios feitos nas mesmas por
Timba.
domingo relatou na sua
edição de 11 de Setembro corrente que aqueles investidores
contrataram Timba convencidos de que este era advogado
(quando nunca foi) para lhes
assessorar no registo daquelas
propriedades a troco de quatro
milhões de randes e uma casa

de praia.
No lugar disso, Timba fez
um registo de habitação temporária que apenas permite
que aqueles acedam às casas durante 30 dias por ano e
tornou-se dono do “resort”.
Na sexta-feira, a situação
abeirou à confrontação física
envolvendo o próprio Timba,
trabalhadores do “resort” e
agentes da Polícia estabelecidos na Ponta do Ouro pelo
facto de o primeiro ter aportado ao local acompanhado
por um grupo de agentes de
segurança privada com o fito
de preparar as casas para acomodar turistas neste final de
semana, quando ainda não
há uma decisão judicial clara
em relação à propriedade dos
imóveis, uma vez que correm

vários processos e recursos
em diferentes tribunais.
Foi nestes termos que os
trabalhadores e agentes de
segurança contratados pelo
grupo de Swart e Coleske
impediram o acesso de José
Timba, facto que culminou
com uma troca de palavras e
empurrões até à chegada de
agentes da Polícia.
Conforme nos foi relevado
por diferentes testemunhas,
Timba tinha em sua posse a tal providência cautelar
que conflitua, por exemplo,
com a sentença proferida a 5
de Agosto de 2021, pelo juiz
Acácio José Mitilage, do Tribunal Judicial da Província
de Maputo, que reconhece
a propriedade dos imóveis a
estes e oferece-lhes o “direito

de registá-las nas instâncias
competentes em Moçambique”.
Esta sentença, que transitou em julgado, resultou de
um processo movido contra
Timba por este ter vendido
algumas casas a Tyrol Dunn
Taylor, cidadão sul-africano.
Sobre este facto, o juiz Acácio
Mitilage decidiu que tal negócio era nulo e que as casas
deviam ser devolvidas aos legítimos proprietários.
Porém, esta decisão foi
completamente ignorada por
Tyalor que até hoje publicita as casas nos seus sítios da
internet, incluindo no Instagram, para que turistas
possam lá passar férias como
se da sua propriedade se tratasse.

Este processo também
deixou os representantes legais do grupo de investidores
sul-africanos a torcer o nariz
porque, primeiro, receberam
uma cópia desta providência
cautelar através de mensagens de WhatsApp enviadas
por Timba, e só uma semana
depois é que foram notificados formalmente da mesma
pelo tribunal.
Entretanto, os investidores sul-africanos insistem
que não irão desistir deste
caso por entenderem que
realizaram avultados investimentos, estarem perante
uma burla milionária e por
se acharem vítimas de uma
sucessão de situações que incluem supostos esquemas de
corrupção, entre outros.
www.jornaldomingo.co.mz
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Caça aos mototaxistas
é alarmante no país

E

xercer a actividade de
taxista tornou-se um
perigo nos dias que
correm nas províncias
de Sofala, Manica, Tete
e Zambézia. Muitos operadores nestas províncias viram as
suas motorizadas roubadas,
isto quando escapam com
vida na perseguição que lhes

é movida por assaltantes que
se fazem passar por passageiros.
Na província de Manica, por exemplo, de Janeiro
a Agosto, vinte taxistas de
mota foram sequestrados,
assaltados e assassinados e
igual número de motas roubadas na cidade de Chimoio,

e nos distritos de Gondola,
Vandúzi, Manica e Sussundenga.
Estatísticas
actualizadas
pelo presidente da Associação dos Taxistas de Manica,
Neto Chiganda, indicam que,
em média, pelo menos dois
taxistas são mortos por mês
na cidade de Chimoio e um

pouco pelos quatro distritos
supracitados.
Em Tete, quatro indivíduos
que se dedicavam ao roubo de
“ciclomotores” na cidade de
Tete, recorrendo a assassinato e agressão física aos mototaxistas, estão a contas com
os órgãos da administração
da justiça, depois de terem

Manica regista vinte
mortos em oito meses
Em apenas oito meses deste ano, ou seja
de Janeiro a Agosto, vinte taxistas de mota
foram sequestrados, assaltados e assassinados e igual número das suas motas roubadas
na cidade de Chimoio e nos distritos de Gondola, Vandúzi, Manica e Sussundenga.
Segundo o presidente da Associação dos
Taxistas de Manica, Neto Chiganda, em média, pelo menos dois taxistas são mortos por
mês na cidade de Chimoio e um pouco pelos
quatro distritos supracitados.
Agosto foi o mês mais sombrio e sangrento
na história dos taxistas. Oito taxistas foram
assassinados e respectivas motas roubadas. Chiganda afirmou que a situação tende
a agravar-se, pois, a cada ano, o número de
mortes vai subindo, à medida que se incrementa o número de taxistas.
No ano passado, descrito como sendo
www.jornaldomingo.co.mz

do início desta “catástrofe”, reportou-se a
morte de pelo menos quatro pessoas e o roubo das respectivas motorizadas, sendo que
alguns dos assaltantes continuam à monte,
embora outros tenham caído nas mãos da
Polícia e do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), segundo confirmou
Amede Bulacho, porta-voz do SERNIC em
Manica.
Zonas pouco habitadas, arborizadas, com
capim alto, sem iluminação pública, nos
bairros Chissui, IAC, Cuchi, Citrinos, Mutipate, no bairro 7 de Abril, na cidade de Chimoio, são os locais para onde a maior parte
dos taxistas é levada e morta.
As motorizadas roubadas são posteriormente vendidas no mercado negro, após os
bandidos terem alterado as suas características, para evitar a sua descoberta.

Há aparente abandono da actividade

sido neutralizados pela Polícia da República de Moçambique (PRM).
Há relatos de muitas mortes associadas a este tipo de
crime, o que faz com que alguns taxistas estejam a pensar mesmo em abandonar a
actividade (ler textos a parte).
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Quatro detidos
na cidade de Tete
Quatro indivíduos que se dedicavam ao
roubo de “ciclomotores” na cidade de Tete,
recorrendo a assassinato e agressão física aos
mototaxistas, estão a contas com os órgãos
de administração da justiça, depois de terem
sido neutralizados pela Polícia da República
de Moçambique (PRM).
A porta-voz do Comando Provincial da
PRM em Tete, Deolinda Matsinhe, explicou
que esta quadrilha é composta por seis pessoas, estando duas ainda a monte, tendo sido
possível deter os quatro a partir de denúncias
que conduziram a Polícia até a residência de
um deles.
“Faziam-se passar por passageiros. Pediam para levá-las a um determinado lugar e, com o auxílio dos comparsas que os

seguiam em duas motorizadas, cercavam o
piloto e o passageiro e, com recurso a marreta, desferiam golpes na cabeça do mototaxista até este morrer e, em seguida, levavam
o veículo”, detalhou a porta-voz, acrescentando que escolhiam motas novas ou em
bom estado.
Disse que há registo de cinco mortos e dois
feridos na operação dos malfeitores.
Acrescentou que, com a neutralização da
quadrilha, oito motorizadas foram recuperadas e estão a ser entregues aos proprietários.
Refira-se que o negócio de mototáxi na
província de Tete é dos mais concorridos,
por isso cresce exponencialmente, pois é o
refúgio que muita juventude encontra para
escapar ao desemprego.

Aumento
de casos na Beira
Medo e terror
em Morrumbala
Medo e terror instalaram-se entre os operadores de mototáxis na
vila-sede distrital de Morrumbala,
na província da Zambézia, devido
ao assassinato dos seus companheiros por supostos passageiros.
Nos primeiros seis meses deste
ano, dois taxistas foram assassinados nas mesmas circunstâncias
quando transportavam passageiros
para locais distantes da vila.
Entrevistados pela nossa Reportagem sexta-feira última, os operadores de mototáxis disseram que
o medo e o terror apossaram-se
dos membros, o que levou à interrupção do exercício da actividade a
partir das dezassete horas.
Carlos Peter, mototaxista na vila
de Morrumbala, explicou que um
dos seus colegas foi solicitado por
um passageiro para transportá-lo para um local situado a dez
quilómetros. Chegado ao destino,
explicou Peter, o passageiro tinha
combinado com outras quatro pessoas que asfixiaram o taxista até a
morte, tendo levado a motorizada,
a receita do dia antes de abandonarem o corpo na mata.

O entrevistado disse que este
crime ocorreu em Abril e tratava-se
do primeiro caso. Um mês depois,
um outro colega seria assassinado
nas mesmas circunstâncias, o que
causou medo e pânico.
Neste momento, não há transporte interno de viaturas em Morrumbala que conta com cinco
praças de mototáxi, nomeadamente, Mercado Central, Hospital,
Coqueiros, Mercado 17 de Março e
Terminal dos transportes.
Da vila-sede distrital de Morrumbala pode-se chegar a Mutarara, em Tete, Caia, Zero e à vizinha
República do Malawi. Todos esses
passageiros e turistas usam o mototáxi para irem à terminal e paragens de autocarros.
Entretanto, a Polícia da República de Moçambique diz estar a
trabalhar para devolver a segurança e confiança aos operadores de
mototáxi. O chefe das Relações
Públicas da PRM na Zambézia, Miguel Caetano, disse, a propósito,
que unidades operacionais estão no
terreno para inviabilizar qualquer
tentativa de instabilidade.

Mototaxistas da cidade
da Beira, província de Sofala, entrevistados pela nossa
Reportagem, disseram que a
perseguição e assassinato dos
transportadores está a atingir
níveis alarmantes porque os
casos estão a aumentar.
De acordo com os entrevistados, a situação está longe de
terminar nos diferentes pontos da urbe, devido ao patrulhamento deficitário das autoridades policiais.
João Alfredo, mototaxista
que aceitou falar ao domingo
no bairro de Maquinino, disse que a actividade tornou-se
bastante perigosa, principalmente durante a noite, período em que a perseguição, assaltos e mortes ocorrem com
frequência.
O interlocutor adiantou que
o assunto não deve ser tratado
de ânimo leve, por envolver a
vida de muitas pessoas.
Por seu turno, Cazenga Dinis queixou-se igualmente da
perseguição de alguns cidadãos que se fazem passar por
passageiros, mas que no fim
agridem os operadores e retiram-lhes a motorizada.
Segundo a fonte, trata-se
de um grupo que anda fortemente armado e bem organizado, pois, antes de actuar,
traça planos de difícil percepção.
António Afonso, outro mototaxista da baixa da cidade, apontou que a classe nos
últimos tempos tem sofrido
muitas perseguições de malfeitores que se fazem passar

por passageiros, que chegam a
culminar em mortes de alguns
operadores.
Referiu que os passageiros
chegam aos pontos de mototáxis como se fossem clientes normais, mas, chegado ao
destino, desferem golpes contra os operadores, levam todos
os seus pertences e colocam-se em fuga.
De acordo com a fonte,
uma das acções que contribui
para estas incursões é a falta
de patrulhamento dos agentes
da Polícia, associada à falta de
iluminação em algumas partes
daquele bairro.
Cazenga Dinis contou que
muitos colegas seus já foram
vítimas destas incursões que
acontecem, maioritariamente, próximo à linha-férrea no
bairro da Manga e Inhamizua.
Neves Lisboa defendeu
que o exercício da actividade
tornou-se bastante perigosa,
mas, mesmo assim, os mototaxistas continuam a trabalhar
como forma de sustentar as
suas famílias.
Perante a reiterada situação criminosa que fere e mata
muitos operadores, o entrevistado frisou ainda que deve
haver um horário normal para
o encerramento da actividade.
Lisboa contou que um dos
seus colegas quase perdia a
vida, em meados de Julho,
quando transportava um jovem para o bairro do Aeroporto no período da manhã. Próximo ao destino, foi agredido
nas costas e cabeça, mas, graças à rápida intervenção dos

populares, o pior não aconteceu.
Defendeu que aquele tipo de
crime não vai acabar enquanto
os mototaxistas continuarem
a entrar em lugares suspeitos,
principalmente à noite.
Manuel Fortuna, mototaxista, enfatizou as palavras do
colega, acrescentando que as
perseguições feitas por este
grupo de malfeitores desconhecidos têm vindo a ganhar
espaço nos últimos tempos.
Segundo a fonte, a desvantagem que os operadores têm
é a falta de ajuda da Polícia
quando tais actos acontecem,
facto que já levou muitos mototaxistas a perderem a vontade de continuar a exercer a
actividade.
A título de exemplo, explicou que há dois meses um
colega foi assassinado e outro
ficou gravemente ferido numa
perna, estando a recuperar,
mas com medo de voltar a
operar.
“É preciso sentar com as
autoridades policiais e traçar
estratégias para que os mototaxistas não sejam assaltados e
assassinados”, aconselhou.
Enquanto isso, Guidione
Eduardo disse que muitas vezes receiam trabalhar durante
a noite por falta de iluminação pública em muitos bairros
periféricos, onde acontecem
muitos assaltos.
Entretanto,
recomendou
que as autoridades policiais
intensifiquem o patrulhamento em zonas com altos índices
de criminalidade.
www.jornaldomingo.co.mz
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“BLACKMONEY"

Mauro Pinto expõe
desumanização nas minas
d

E

PRETILÉRIO MATSINHE
pretilerio.matsinhe@snoticicas.co.mz

stamos no ano de 2017. Um
homem sentado, segurando uma pá com a mão
direita, encara tranquilamente a máquina fotográfica.
Com um olhar distante, sapatilhas
e mãos “banhadas” do preto do
carvão, cabeça desprotegida, pousa serenamente para a fotografia.
O lugar é escuro. É uma das minas
de exploração de carvão mineral, na
província de Tete. Embuído de um
espírito de interrogador constante,
Mauro Pinto empunhou uma máquina fotográfica, foi àquele lugar e
eternizou com a sua lente a vida que
se leva no interior de uma mina em
exploração.
O resultado é “Blackmoney”,
uma mostra que é vista desde o dia
6 de Setembro, no Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM),
cidade de Maputo, e deverá estar
patente até 15 de Outubro próximo.
Trata-se de uma série de fotografias
extraídas num conjunto de tantas
que Mauro Pinto captou entre 2017
e 2019, sendo que algumas já foram
expostas na galeria 111, em Lisboa,
capital de Portugal, no ano de 2020.
“Blackmoney” é uma exposição multidimensional que reúne
dez fotografias que fazem viajar
para as profundezas escuras de uma
mina de carvão. A curadoria criou
um ambiente típico, onde para se
ter acesso é preciso antes empunhar
uma lanterna típica de mineiros que

é colocada na cabeça e que vai auxiliando à medida que se percorre os
diversos compartimentos da exposição.
O cenário é de total escuridão,
as paredes montadas são pretas e
em alguns compartimentos é preciso caminhar um pouco agachado,
tal como acontece nas minas. E,
para tornar a viagem mais real, inventou um fundo musical que se vai
escutando pelos auriculares.
No interior da mina recriada, os
corpos totalmente suados denunwww.jornaldomingo.co.mz

Mauro Pinto reflecte sobre as condições de trabalho nas minas

ciam a forma como a vida se escapa
naquele cenário de escuridão. As
botas no chão, as luvas encardidas,
o fato-macaco, as pás e picaretas
convocam a uma reflexão sobre a
brutalidade do peso da força braçal

que lá se exige.
Assim, “Blackmoney”, que
literalmente pode ser entendido
como dinheiro negro, que é o valor dos meios de trabalho para a
extracção dos diferentes minérios,
é uma revolta e denúncia contra as
más condições de trabalho, onde
se podem ver os pés descalços, as
mãos sem luvas (foto Democracia),
as cabeças sem capacetes de segurança (fotografia Tu), os troncos
nus (fotografia Pele) que trabalham
aquela terra dura e se vão moldando

pela força extrema do seu ofício... e
a vida a se esvaziar num ambiente
marcado pela dureza do trabalho.
Dito de outra forma, “Blackmoney” reflecte sobre o valor das máquinas humanas que trabalham na
extracção dos minerais de dia, mas
que no fim do dia caminham lentamente de regresso à superfície, com
os seus rostos banhados do brilho
do mineral, as suas unhas e dedos a
preto e os seus pés descalços numa
viagem interminável. É neste sentido que denuncia a desumanização
justificada com o dinheiro negro
saído das profundezas do trabalho
de mineração.
Igualmente, Mauro Pinto estende a discussão para elementos
como as políticas claras no que diz
respeito aos benefícios das populações dos locais onde se exploram
os minérios e combustíveis fósseis,
a intervenção dos grandes capitais
industriais e as suas consequências
ambientais. Está também no rol das
suas preocupações a presença de
menores de idade nas minas. Daí
que se encontram no “Blackmoney” imagens como “Poder” que
revelam a presença de crianças naqueles lugares. Mas, se a arte tem a
função de reflectir o seu tempo, então com este trabalho Mauro Pinto
apresenta o seu lado mais humano
e uma sensibilidade fundamental
que se vai evidenciando a cada clique que dá.
Com efeito, carimba e sublinha

em letras garrafais que persegue a
discussão de questões sociais permanentes, tendo como foco o olhar
sobre a humanidade, ainda que
muitas vezes ela se escape como

água entre os dedos, conforme se
pode ver e rever no “Blackmoney”
a indicar com a sua lente que encontrou a melhor forma para dialogar com o universo...
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Fotos de Jerónimo Muianga e Jaime Machel
Crianças que não passaram pelo pré-escolar têm mais dificuldades na assimilação de conteúdos

O lado omisso das crianças
sem educação pré-escolar
d

a rede de educação pré-escolar e
fomentar a criação de escolinhas
comunitárias.
No entanto, para as organizações da sociedade civil ligadas
à área de desenvolvimento da
infância é fundamental que os
governos invistam no sector da
educação de primeira infância,
pois, para além de constituir um
dos direitos da criança, é uma das
bases para o desenvolvimento socioeconómico de um país.
Gertrudes Noronha, da Rede
para o Desenvolvimento da Primeira Infância, esclareceu como
este processo se desenrola: “A
Educação de Infância estimula as
crianças e cria bases para o sucesso
do desenvolvimento escolar que,
por sua vez, contribui para que
futuramente estas crianças se tornem adultos bem sucedidos nos
diferentes domínios, contribuindo assim para o desenvolvimento

LUÍSA JORGE
luísa.jorge@snoticicas.co.mz
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erca de 5 milhões de crianças em idade pré-escolar
em todo país não têm
acesso à educação de infância, contrariando um
dos princípios da Convenção sobre
os Direitos das Crianças.
As consequências deste facto
são notáveis quando ingressam,
pela primeira vez, no processo de
ensino e aprendizagem ao nível
primário: “o comportamento e
a capacidade de assimilação dos
conteúdos de uma criança que
frequentou uma instituição pré-escolar são completamente diferentes das de uma criança que
não beneficiou (destes ‘inputs’)”,
afirmaram alguns professores que
interagiram com o domingo.
Os professores apontam que
comportamentos como crises de
choros; timidez na interacção com
os professores e colegas, a motricidade fina (a forma como agarram
no lápis e outros objectos) e, sobretudo, o tempo que levam para
assimilar os conteúdos são alguns
aspectos que atrapalham o desempenho do aluno.
Cândida Cabral, professora há
18 anos, estando actualmente a
leccionar a 1.ª classe na Escola Primária Completa das Mahotas, partilhou com o domingo o seu dia-a-dia com os alunos ao afirmar que
“a forma como a criança pega no
lápis é um dos primeiros sinais que
se podem revelar, é o seu primeiro
contacto com o ensino. Este e outros sinais é que vão ditar o grau de
atenção que devo ter com o meu
aluno”, apontou a professora. Entretanto, esta professora defendeu
o retorno da pré-primária, como
forma de introduzir estas crianças
www.jornaldomingo.co.mz

ao ensino.
Seria esta uma das formas
de evitar “discrepâncias de conhecimentos que são notáveis”,
conforme disse Onésia Chichava,
professora há 12 anos.
Professora da 1.ª classe, afirmou que o ensino pré-escolar
constitui a base para as fases posteriores e explicou a razão: “toda
a criança que passou pelo centro
infantil tem uma variedade de
conteúdos que a permite assimilar
conhecimento com mais clareza e
flexibilidade. Isto é um facto inegável”, apontou e foi mais além na
sua argumentação: “isto exige de
nós, professores, saber lidar com
esta realidade dentro da sala de
aula; para o aluno que não passou
pelo centro infantil é tudo novo
para ele. Por exemplo, não sabe
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contar de 0 a 10 e não conhece as
vogais”.

1502 INSTITUIÇÕES
DE INFÂNCIA
A Educação de Infância é tida
como um processo organizado de
cuidados e educação que abrange
crianças desde os seus primeiros
meses de vida até os 5 anos de idade.
No ciclo de ensino pré-escolar,
de forma lúdica, a criança passa
por um processo de aprendizagem que a permite adquirir e aplicar conhecimento, o qual permite
o desenvolvimento de habilidades
e competências que servirão de
base para a aquisição de saberes
em diferentes domínios ao longo

da sua existência.
No país existe no momento
um total de 1502 instituições de
infância. Este universo de instituições é composto por 879 escolinhas comunitárias, 611 centros
infantis privados e 12 centros infantis públicos. Facto certo é que
este número de instituições não
é suficiente para responder à demanda que existe para o ensino
pré-escolar.
De acordo com o censo de 2017,
a população moçambicana é composta por 27.909.789 habitantes,
dos quais 4.655.731 são crianças
com idade entre 0 e 4 anos. No
entanto, para compensar o reduzido número de creches e centros
infantis públicos, a opção foi incentivar o investimento privado
neste sector com vista a expandir

do país”, argumentou.
Para as instituições do ensino
primário, uma criança que frequentou a creche, o centro infantil
ou jardim de infância mostra-se
mais preparada para assimilar os
conteúdos, por ter sido exposta a
um ambiente que estimula o seu
desenvolvimento cognitivo.

CUSTO DE
MENSALIDADES
domingo também interagiu com
pais e encarregados de educação,
que defendem a necessidade de se
dar ao ensino da primeira infância
a mesma primazia que o ensino
primário. Este desejo não é correspondido na medida que se pretendia, tendo em conta a exiguidade de infra-estruturas públicas
e a falta de condições materiais da
maioria dos pais para custear as
mensalidades em estabelecimentos privados.
Eles apontam o custo da mensalidade das creches e centros infantis como o maior vilão, quando o assunto é acesso à educação
de infância. Os preços variam de
acordo com a localização, o plano
curricular e as condições oferecidas para acomodar a pequenada.
Nas creches e centros infantis
públicos os preços variam entre
2300 e 3500 Meticais. Enquanto
isso, nas escolinhas comunitárias,
cuja iniciativa vem das próprias
comunidades, com o apoio do
Ministério do Género, Criança e
Acção Social, os preços praticados
são meramente simbólicos, che-

Ilda Moiane

gando a custar 250 Meticais mensalmente.
No entanto, o mesmo não se
pode esperar do sector privado,
cujas mensalidades chegam a
atingir 20 mil Meticais.
Este facto tem muitas vezes retraído algumas famílias, cuja condição financeira não permite ter
esta conta no seu leque de despesas mensais da casa. Este é o caso
da família de Ilda Moiane. Esta
mulher vive com netos que estão
na idade de frequentar um centro
infantil. “Não tivemos outra saída
senão esperar que completem seis
anos para frequentarem a escola.
Gostava que elas frequentassem
estas escolinhas, mas as mensalidades são muito caras”, argumentou Ilda Moiane, encarregada
de educação.
Já para Simião Razão, pai e encarregado de educação, o salário
mínimo do trabalhador moçambicano muitas vezes condiciona o
acesso a esta educação. Daí que,
no seu entender, devia tornar-se
o acesso a este sector gratuito. “O
Governo devia rever as políticas
com vista a criar mais escolinhas
públicas, porque este ensino é a
base para um futuro melhor para a
nossa sociedade”, rematou.
Na sequência, lamentou o facto de algumas famílias não terem
noção do papel do sector de ensino de primeira infância. “Muitos
pais pensam que as crianças vão
à escolinha só para serem entretidas. Mas lá elas passam a ter
um desenvolvimento rápido na
aprendizagem e na socialização.

Simião Razão
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Incentivamos o sector
privado a abraçar o ramo
– Páscoa Ferrão, directora nacional adjunta da criança
Para a directora nacional adjunta da criança, Páscoa Ferrão, a abertura do Governo em relação ao
investimento privado nesta área constitui uma das
alternativas para fazer face às poucas instituições
pré-escolares públicas existentes no país. “No momento, não temos uma política nacional específica
para a primeira infância. O país herdou a educação
pré-escolar do regime colonial”, explicou e, em seguida, referiu que, “após a independência, a educação pré-escolar passou a funcionar em locais de
residência de instituições, como, por exemplo, Banco de Moçambique e Ministério do Trabalho, e nos
centros infantis públicos, com a finalidade de apoiar
as mães trabalhadoras”. Referiu ainda que, com o regulamento da Lei 18/2018 de 28 de Dezembro, Lei do
Sistema Nacional de Ensino, a área passou para o Ministério do Género, Criança e Acção Social, em coordenação com os sectores da Saúde e da Educação.
Digo isto porque a minha esposa
é educadora de infância e, muitas
vezes, conversamos sobre isso”,
acrescentou.

ABRIR A MENTE
Natália Eugénio, educadora
de infância há 35 anos no Centro
Infantil Nhelete, sito no bairro de
Alto Maé, uma das instituições de
infância mais antigas da cidade
de Maputo, afirmou que, em al-

gum momento, existe um conceito errado do que é um centro
infantil.
“Alguns pensam que a criança só vem para aqui para brincar, mas não é apenas isso. Elas
abrem a sua mente em relação
ao mundo; ganham noções e conhecimentos que levam por toda
a vida porque as crianças interagem com vários ambientes neste
lugar”, esclareceu.
Por seu turno, Madalena

Onésia Chichava

Moiana, educadora de infância há
15 anos, explicou que a educação
de infância ensina as crianças a
assimilarem uma nova forma de
estar à medida que são submetidas a novas rotinas. “Aqui elas
adquirem novos hábitos, porque
aprendem a ter hora para descansar, passar as refeições, praticar
actividades lúdicas, interagir com
outras crianças e a adaptar-se às
novas convivências do centro”,
citou.

Cândida Cabral

Investir na infância para uma sociedade sã
– Gertrudes de Noronha
Para Gertrudes de Noronha, representante
da Rede para o Desenvolvimento da Criança,
é preciso que os governos tenham em conta a
importância de se fomentar este sector, pois é
a base para uma sociedade sã e estável.
“Quando se estimula o cérebro da criança
na escolinha, com as diferentes actividades que
incentivam os seus cinco sentidos, estamos
a criar habilidades para toda a vida. A melhor
faixa etária para estimular o cérebro de uma
criança é de 0 aos 3 anos de idade”, referiu.
Detalhou que “é nesta fase que o cérebro tem elasticidade e maior capacidade para
desenvolvimento cognitivo, que deviam ser

aproveitados para o desenvolvimento de diferentes habilidades sociais, intelectuais, entre
outras, que as vão preparar para o ensino primário e para a vida adulta em todos os domínios”.
Como parte integrante da sociedade civil,
Gertrudes de Noronha lamentou o facto de este
sector não ser ainda valorizada. “Temos ainda
muitas crianças fora do sistema, e isso preocupa-nos, pois é um direito da criança que está a
ser colocado de lado”, lamentou.
Noronha recordou-se também da repercussão negativa da pandemia da covid-19 neste sector. “Com a pandemia da covid-19, mui-

tas escolinhas viram-se obrigadas a encerrar
as portas e algumas até hoje não conseguiram
reerguer-se devido aos condicionalismos que
enfrentam”, revelou.
Entretanto, chamou a atenção para o papel
da sociedade civil na luta pelo desenvolvimento do país. “Como sociedade civil, temos a responsabilidade de pressionar as instituições do
Governo no sentido de se olhar para este sector, pois, de contrário, futuramente teremos
problemas mais graves no sector da Educação,
como índices de criminalidade, de desistência
nas escolas e aumento de gravidezes precoces e
uniões prematuras”, enumerou.

www.jornaldomingo.co.mz
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Uma manhã no Instituto
Superior de Estudos de Defesa
Domingos Nhaúle
domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

om foco na modernização e para fazer face
às ameaças de guerra,
especialmente as formas
contemporâneas –
o
terrorismo, que se regista na zona
norte do país, principalmente em
alguns distritos da província de
Cabo Delgado –, o Governo moçambicano criou, através do Decreto n.º 60/2011, de 18 de Novembro,
o Instituto Superior de Estudos de
Defesa (ISEDEF) Tenente-General
Armando Emílio Guebuza.
A instituição oferece cursos de
Promoção de Oficial Superior e Oficial General e de
Altos Comandos e
curso do Estado-Maior Conjunto,
abrangendo os três
ramos das FADM,
nomeadamente
Exército,
Força
Aérea e Marinha de
Guerra.
Por ocasião do
25 de Setembro,
Dia das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique
(FADM), que este
ano coincide com
o 58.º aniversário
do início da Luta
Armada de Libertação
Nacional,
domingo visitou o ISEDEF, no município da Matola, província de Maputo, nas proximidades do Hospital
Geral da Machava, posto administrativo de Infulene. O objectivo era
inteirar-se do seu funcionamento
e das expectativas em torno da sua
existência.
A visita guiada cumpriu um itinerário: da biblioteca, passou-se
para as salas de aula e alguns sectores nevrálgicos onde são formados

C

Fotos de Félix Matsinhe

d

os militares em matérias de defesa
da soberania e integridade territorial.
Antes, domingo recebeu cumprimentos de boas-vindas e indicações de como a equipa de Reportagem devia proceder o trabalho. O
acto foi dirigido por Elias Achimo,
director pedagógico, acompanhado
de outros quadros seniores da instituição, afinal, estava num quartel.
Nesta unidade militar, o dia dos

estudantes inicia às 4h00 e termina
às 21h00, com o recolher obrigatório. Das 19h00 às 21h00 é a hora
reservada para o estudo obrigatório.
Na biblioteca, vê-se diversa literatura de Ciências Militares, Educação Cívica e Patriótica, Ensino de
Estratégia Militar para os três ramos
das FADM, Operações Militares e
Direito Internacional, e dissertações e teses, para não falar de outros
livros e manuais de interesse sócio-

Estamos a habilitar oficiais superiores
– Major-General Freitas Norte, comandante do ISEDEF
O Major-General Freitas Norte, comandante do
ISEDEF, começou por explicar que esta instituição é
um estabelecimento de ensino militar com a vocação
específica de dar formação contínua a militares do
quadro permanente das FADM.
Explicou que na instituição são ministrados os
cursos de Promoção Oficial Superior, frequentado
pelos capitãs; do Estado-Maior Conjunto, administrado aos Majores ou Tenentes Coronéis; Curso de
Altos Comandos, que confere competências a oficiais superiores de posto de coronel para serem oficiais generais.
Destacou que a formação decorre numa altura em
que o país enfrenta o terrorismo, o que significa que
a instituição confere mais habilidades aos oficiais de
comando para desempenhar as suas funções no teatro das operações.
“Para se combater o terrorismo é preciso ter com-

petência, conhecimento profundo e tácticas específicas, por isso a formação é ferramenta de resposta no
Teatro Operacional Norte”.
Em relação à questão de saber se a instituição tem
estudantes estrangeiros, Freitas Norte respondeu:
“do ponto de vista de formação estritamente militar
ainda não houve, mas a academia já teve estudantes
de países falantes da língua inglesa a frequentar o
curso de língua portuguesa, entre 2015 e 2016”.
Explicou que o 25 de Setembro deve servir de reflexão e inspiração aos jovens para abraçar a defesa da
soberania e integridade territorial.
“Aqueles que forem chamados devem apresentar-se para continuarmos a defender o povo moçambicano contra qualquer tipo de ameaça. Ademais, as
FADM devem continuar a servir de escola de construção da cidadania e do patriotismo em Moçambique”, afirmou.

-político e económico.
Já no sector onde são formados estudantes do Curso de Altos Comandos e de Estado-Maior
Conjunto decorria uma aula sobre
técnicas de combate para travar a
progressão do inimigo.
Não foi permitido o registo de
imagens, uma vez que havia mapas
sobre as delimitações do território
nacional e outros aspectos ligados
a matérias de defesa e segurança.

Aliás, o formador tratou logo de
avisar: “Aqui tratamos de matérias
sensíveis de segurança. Não se pode
tirar imagens, apenas acompanhar
a aula”.
domingo permaneceu na sala
por cinco minutos, acompanhando as demonstrações que um dos
estudantes fazia sobre a localização
do inimigo, na costa moçambicana,
bem como a movimentação da tropa nacional para contê-lo.
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Tratava-se de uma operação de
forças combinadas integrada nos
esforços para pôr termo ao terrorismo em Cabo Delgado.

MARINHA APRIMORA
TÉCNICAS
Sob olhar atento dos guias militares, escalou-se a sala onde decorria uma aula de uma turma do
curso de Promoção de Oficial Superior. É composta por 8 estudantes,
dos quais um do sexo feminino.
O tema em estudo era Estratégia
da Defesa Marítima da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC), com o objectivo de
identificar as formas de controlar o
mar que normalmente é usado pelos terroristas para a sua logística.
Segundo explicações do tenente
Manuel Saba, docente de Estratégia
Marítima e Naval, os estudantes estavam a ser municiados em matérias da defesa do espaço marítimo,
nomeadamente contenção de actos
ilícitos em cooperação com outras

tropas da região, na fronteira com
a República da Tanzânia.
De seguida, foi a vez da turma do
Estado-Maior Conjunto, onde estavam estudantes dos três ramos das
FADM. Aqui preparavam-se militares para habilidades de mestres
em Ciências Militares, bem como
matérias relacionadas com regulamentos e reforma social. Aqui também só havia uma estudante.
No laboratório da língua inglesa
decorria a aula do terceiro nível de
inglês geral, uma turma de três estudantes, incluindo uma mulher.
Segundo explicações dadas pelo
respectivo monitor, tenente Francisco Samba, face à conjuntura
mundial caracterizada por incertezas, é sempre bom ter o domínio da
língua inglesa de modo a facilitar a
comunicação durante as intervenções conjuntas.
Neste curso, para além dos militares, são admitidos civis, funcionários do Ministério da Defesa
Nacional.

Aumentar conhecimentos
– Major Santos Paiva, Força Aérea
Para o Major Santos Paiva, 41 anos de idade, natural de Ribáuè, em Nampula, estudar no ISEDEF é uma
oportunidade ímpar para aumentar os seus conhecimentos em matérias de defesa da soberania e integridade territorial.
Destacou que os militares inscritos nesta instituição superior do ensino militar estão a ser lapidados
para lidar com o terrorismo e outro tipo de ameaça à
paz e estabilidade do país.
Explicou que os jovens afectos à instituição, em
particular, e das FADM, em geral, detêm altas qualidades, quer a nível de formação quer de habilidades
combativas.
As FADM estão a crescer cada vez mais em termos
numéricos e de qualidade. Isso é visível através do seu
envolvimento nos combates onde têm estado a lograr
vitórias contra os terroristas no Teatro Operacional
Norte (TON).
Actualmente afecto ao Ministério da Defesa Nacional, Santos Paiva diz ter estado no TON, nomea-

Enriquecer conhecimentos
– Major Julieta José Luís, Força Aérea
Para a Major Julieta José Luís, piloto-aviador desde 2010, estar
no ISEDEF é uma oportunidade para enriquecer os conhecimentos
de modo a executar cabalmente as missões que lhe forem incumbidas.
“Estou aqui para adquirir conhecimentos e mais estratégias,
para fazer face aos desafios de combate ao terrorismo. Portanto, ao
terminar o curso estarei apta para executar missões como oficial e
estratega de planeamento”, explicou.
Julieta já esteve no Teatro Operacional Norte, onde teve missões
de transporte aéreo pilotando um helicóptero MI-8. É natural de
Mueda, em Cabo Delgado, e fez a instrução básica no Centro de Instrução Básica de Montepuez. Tem 41 anos de idade.

– Primeiro Tenente Aida João, Marinha de Guerra
Aida João, Primeiro Tenente, afecta à Marinha de Guerra, afirmou que, face às ameaças constantes, o país precisa de ter militares
à altura de defender a soberania “e o ISEDEF está capacitado a dotar
os militares de técnicas modernas para enfrentar o inimigo”.
Considerou que “os desafios são vários e um deles é o terrorismo
na zona Norte que precisa de especialistas à altura de combatê-los
e, de acordo com a evolução tecnológica, contornar as ameaças, daí
a importância de apostar na investigação”.
Aida João, 32 anos de idade, está na tropa desde 2015. É natural
de Nampula, recebeu instrução básica na Academia Militar Samora
Moisés Machel, em Nampula.

Aperfeiçoar
doutrina militar
O Capitão Faquir
Manuel Herculano,
do ramo do Exército, especialidade de
blindados, diz que o
curso que está a frequentar vai dar-lhe
habilidades e tácticas para lidar com
os desafios contemporâneos como o
terrorismo.
“Estamos a aprimorar o conhecimento doutrinário
e técnico-científico no sentido de fazer a diferença face às ameaças da
integridade territorial”, afirmou.
Explicou que a formação contínua dos oficiais do quadro permanente das FADM é importante, porque os jovens passam a dispor de
ferramenta de planeamento e preparação da tropa para os combates.
Acrescentou que no fim da formação vai replicar os conhecimentos
na sua unidade de proveniência ou nas futuras missões onde for afecto.
“O Curso de Promoção de Oficial Superior dá-nos capacidades de
assumir as funções de comando no batalhão ou equivalente, assim
como de Estado-Maior nos diferentes ramos das forças armadas”, disse Herculano, 33 anos de idade, natural de Quelimane, na Zambézia.
Ingressou nas FADM há 12 anos. Já esteve no TON, nomeadamente,
em Quiterajo, distrito da Macomia, onde participou em combates.

Saber interpretar as missões
– Major Abubacar Salime, Infantaria
perceber as intenções do escalão
superior em termos estratégicos
e, sendo um comandante de nível operacional, tenho de saber
interpretar as missões que me
são atribuídas, daí a necessidade de fazer o Curso de Estado-Maior Conjunto”.
Dos desafios da actualidade
apontou o combate ao terroris-

damente nos distritos de Mueda, Muidumbe e Palma,
onde exerceu serviços administrativos.
Santos Paiva ingressou nas FADM há 19 anos e recebeu instrução básica militar na Escola Prática de
Munguíne, província de Maputo.

– Capitão Faquir Manuel, Ramo do Exército

Adquirimos ferramentas

O Major Abubacar Salime disse que, ao terminar o curso de
Comando Conjunto, terá mais
valências para transmiti-las aos
escalões subalternos. “Estou a
falar de ferramentas que os militares no terreno têm de saber
para desempenhar cabalmente
as suas funções”, aclarou.
“A nossa tarefa principal é
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mo em Cabo Delgado, onde diz
ter participado em combates no
distrito de Macomia, em 2019.
O Major Abubacar Salime,
31 anos de idade, é natural da
província de Nampula. Fez a
instrução básica na Academia Militar Samora Machel em
Nampula, em 2015, especialidade de Infantaria.
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SAÚDE

Descobri que não estou
perdida no jornalismo
Nome: Verónica Judas Sidumo
Sadie
Naturalidade: Maputo
Profissão: Jornalista e professora
Conquistas: É mestre em Bilinguismo e Educação Bilingue. É
também jornalista da Rádio Moçambique, onde geralmente faz
reportagens ligadas às áreas de
educação, cultura e sociedade.
Esclarece que “o facto de ser
uma jornalista bilingue, aliado
à grande vontade de me inteirar
mais sobre o tratamento adequado das línguas com as quais trabalho, no caso o português e xichangana, motivou-me a encarar esse
desafio, que se revelou uma experiência muito agradável”.

RECEITA

Contou que foi parar na Rádio
por mero acaso. É que, na verdade, “não foi sonho de infância,
pois em tenra idade sonhava em
ser professora. Mas posso dizer
que foi uma felicidade do destino, pois admirava muito a área de
comunicação e, na primeira oportunidade, decidi abraçá-la, e descobri que não estou perdida nesta
profissão”.
Como ser humano, a mulher
de fibra desta edição do domingo
afirma que
procura cultivar “humildade
acima de tudo e amor ao próximo”.
Sonho: “O meu sonho é abrir
um centro de apoio à educação de
crianças carenciadas”.

Cuidados a ter após
mordedura por cão
– Lavar, primeiro, a ferida pelo menos três vezes com água corrente e sabão;
– Ir imediatamente a uma unidade sanitária;
– Ser submetido à avaliação pelo pessoal de saúde.
Entretanto, é importante conhecer os
sintomas de raiva nos animais:
– Mudança de comportamento;

– Medo de luz;
– Não consegue beber água;
– Agressividade;
– Tendência a comer coisas estranhas
como arames e madeira;
– Muita salivação;
– Paralisia das patas posteriores;
– Coma; e
– Morte.
Fonte: MADER

Strogonoff
de camarão
INGREDIENTES
– 1/2 kg de camarões, limpos, picados
– 1 colher de sopa de óleo
– 1 colher de sopa de manteiga
– 1 cebola ralada
– 3 tomates batidos na picadora
– 1 colher de sopa de ketchup
– 1 colher de chá de molho inglês
– 1/2 chávena de chá de conhaque
– 1 lata de cogumelos, picados
– 1 pacote de natas (creme de leite)
– Sal
– Pimenta do reino

MODO DE PREPARAR
Tempera os camarões com sal e pimenta. Frita na
mistura de óleo e manteiga. Acrescenta a cebola e mexa
até dourar. Junta os tomates, o ketchup, o molho inglês
e o conhaque e deixa ferver até obter um molho grosso.
Por último, junta os cogumelos e as natas e aqueça sem
ferver. Sirva com arroz.
Fonte: petitchef
www.jornaldomingo.co.mz
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CINEMA

Wagner Moura é escalado
para a série “Sr. e Sra. Smith”

O

actor brasileiro Wagner
Moura, de Praia do Futuro, Marighella e Narcos,
e Parker Posey, conhecida por Superman: O Retorno, acabam de ser escalados para
a nova versão de Sr. e Sra. Smith.
A dupla deve aparecer durante toda
a trama, já que terão papéis recorrentes na série. Por enquanto, o
serviço de streaming não liberou
novos detalhes sobre as características destes personagens recém-anunciados.
O elenco ainda conta com Michaela Coel (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre), John Turturro (Ruptura) e Paul Dano (Batman).
O QUE ESPERAR DE SR. E SRA.
SMITH?
Conduzida pelo Prime Video,
a série está nas mãos de Donald
Glover e Francesca Sloane, que
atuam como criadores e produtores executivos. O astro de Atlanta
vai estrelar a trama ao lado de Maya
Erskine, de PEN15. Anteriormente, o artista iria contracenar com

Phoebe Waller-Bridge, que deixou
o projeto por diferenças criativas.
A produção toma como base o
longa homónimo de Doug Liman, lançado em 2004. Estrelado
por Brad Pitt e Angelina Jolie, o filme acompanha John e Jane Smith,
dois assassinos de aluguel. Eles

1
05:55
Hino Nacional
06:00
Filme Nacional: Tchuma
Tchato
07:00
Bom Dia Moçambique
Directo
09:00
TV Surdo
09:30
Debate de Palmo e Meio: Em
Conversa Com Tayna Gaspar
Gravado/Cabo Delgado
10:00
Conversas em Casa
Gravado
10:30
Rinu e Amigos: Almoço Com
os Bons Amigos
Programa 05
10:45
Videos Clips do Rinu
11:00
Canal Zero Repetição
11:30
Antena do Soldado
12:00
Análise Global Directo
13:00
Jornal da Tarde Directo
14:00
Qualificação Para Taça CAF:
Ferroviário da Beira vs AS Dante Abeche
Directo/Zimpeto
17:15
Moçambique Digital
17:45
Concerto Jimmy Dludlu
Gravado/CCFM
19:30
Domingo Familiar Episódio
07
20:00
Telejornal Directo
21:00
Grande Entrevista: Chiquinho
Conde/ Treinador da Seleção Nacional de
Futebol
22:00
Espectáculo Musical: The
Black Eyed Peas - “World Tour”
00:00
Domingo Familiar Repetição
00:30
Qualificação Para Taça CAF:
Ferroviário da Beira vs AS Dante Abeche
Repetição
02:00
TV Surdo Repetição
02:30
Life Style Repetição
03:30
Grande Entrevista: Chiquinho
Conde/ Treinador da Seleção Nacional de
Futebol
Repetição
04:30
Passadeira Vermelha
Repetição
04:45
Análise Global Repetição
05:40
Hino Nacional
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RM 92.3MHz
1:00- MADRUGADA INTERACTIVA/EMISSORES PROVINCIAIS
04:57- HINO NACIONAL
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JUNTOS AO DOMINGO
06:30- IMPORTÂNCIA DA LETRA
DAS MÚSICAS NA EDUCAÇÃO
08:00-TU AÍ, TU AQUÍ
09:15- DESPORTO / CULTURA E
SAÚDE
10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE2022
12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLENTIM METEOROLÓGICO
13:00- ESTA SEMANA ACONTECEU
14:30- DOMINGO DESPORTIVO
18:10- LETRAS E SONS
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO
22:00- IZI JAZZ
NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11,
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS
.../anm

são também casados, mas um não
sabe do trabalho do outro e vivem
atualmente uma vida entediada.
A situação entre eles muda de
rumo quando cada um recebe um
novo trabalho de sua respectiva
agência, que faz com que eles se
encontrem para realizar a mesma

missão.
Atlanta: “A morte é natural”,
avalia Donald Glover ao anunciar
fim da série; trama acaba em 2022
com estreia da 4ª temporada
Espera-se que a versão seriada
traga os principais elementos do
longa, com adição de elemen-

tos contemporâneos e sociais
que abordam outros projetos de
Glover. Recentemente, o artista concorreu ao Emmy de Melhor Ator em Série de comédia
pela 3ª temporada de Atlanta.
Por enquanto, ainda não há previsão de estreia para Sr. e Sra. Smith.

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES
Desde já, se você mentiu, omitiu, cometeu
algum erro, agora é o momento de dizer a verdade, abra seu coração! Você pode fazer novas escolhas e até mesmo se libertar de maus hábitos.
TOURO
De antemão, essa pode ser uma semana de
dramas e brigas. De excesso de passividade e
necessidade de receber aprovação do outro. Mas
você não precisa de nada disso, não é mesmo?
GÉMEOS
A primeira vista, a sua intuição estará potente nessa semana. Novas ideias e caminhos, então, recicle seus pensamentos e atitudes. Saia do
piloto automático.
CÂNCER
A principio, o começo da semana pode ser
conturbado. Busque apoio na família e evite levar problemas para casa e causar problemas em
casa. Contudo, se você sentir necessidade se feche no seu cantinho, dê uma pausa.
LEÃO
Se você se descontrolar, poderá sobrecarregar a saúde essa semana. Ainda há muito a
fazer, mas precisa saber priorizar e descansar. A
Lua minguante levará algumas situações, mas
trará outras.
VIRGEM
Em primeiro lugar, a Lua Minguante ativa
Vênus no seu signo e pode criar uma turbulência, o conselho é: desapega, não vibre na raiva
e revolta senão você pode perde a chance de
receber as coisas boas desse trânsito. Oportunidades podem vir de alguma situação do passado
também. Pode até ser alguém que você possa
recorrer para pedir ajuda. O Sol em Libra trará
diplomacia e mais ânimo para atividades.
LIBRA
A principio, essa semana pode ser recheada
de boas notícias e segredos revelados! Não se
preocupe demais e foque em buscar soluções
para as situações mais críticas. A fase é muito boa
para estudar, viajar e formar novas parcerias. O

Sol entra no seu signo e sua “bateria” energética será recarregada. Aproveite, pois sua mente e
seu corpo estarão a mil.
ESCORPIÃO
Em suma, esse é um período para cuidar da
mente e do corpo, respire e mantenha a calma!
Pense em fazer uma faxina interna e quem sabe
até estender para a casa e o guarda-roupas? A
Lua minguante pode acabar com sua paciência
o que te leva a explodir, então trabalhe o autocontrole!
SAGITÁRIO
Semanas das ideias renovadas! Reveja crenças e padrões para que a rigidez elevada se
desfaça e os caminhos se abram. A primeira
vista, você pode sentir vontade de se afastar de
algumas pessoas ou grupo, mas faça isso de maneira diplomática, afinal ali na frente pode sentir
vontade de reatar.
CAPRICÓRNIO
Antecipadamente, sua rotina pode estar
mais tensa devido ao acúmulo de tarefas. E qual
será a solução? Priorizar e organizar! Além disso,
tire um tempo para relaxar e se exercitar.
AQUÁRIO
Antes de mais nada, se desapegue, solte, deixe ir, se liberte! Se você prender aquilo te aprisiona e te estressa a coisa só vai piorar. Procure
simplificar sua vida, sua rotina e relações.Nessa
semana as relações podem ser desafiadoras pois
você estará impaciente, irritável e instável. Respire, pois logo o Sol em Libra chega para clarear
sua mente e trazer a primavera para esquentar
esse coração.
PEIXES
Antes de mais nada, atenção à saúde e questões familiares. Problemas com a justiça e contratuais podem acontecer.Assim como perdas
financeiras, entrar em dívidas, perder a carteira
e afins. Portanto, preste muita atenção aos seus
pertences. Mantenha a mente alerta até mesmo
para evitar brigas. O Sol em Libra vem para amenizar isso tudo e trazer renovação e alegria.

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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Moçambique acolhe
“Danse en Afrique”

P

or intermédio do
Festival Kinani, Moçambique foi seleccionado para acolher
a bienal Danse en
L’Afrique-2023 (Dança em
África), a maior plataforma
de profissionais da dança do
continente africano e que
movimenta centenas de artistas e outros profissionais
da dança do mundo inteiro.
A escolha de Maputo
(Moçambique) resulta do
facto de o Festival Kinani
ser, a nível da África Austral, uma das mais activas
e dinâmicas cenas da dança
contemporânea, com uma
experiência acumulada ao
longo dos últimos 17 anos.
Nestes anos – a plataforma
Kinani já realizou 9 edições
do festival –, permitiu a
afirmação de uma geração
de coreógrafos e “perfomaers” reconhecidos internacionalmente.
Para Quito Tembe, director e principal curador
do Festival Kinani, a escolha de Maputo para acolher
a próxima “Danse en Afrique” é motivo de orgulho,
mas também um desafio
muito grande no sentido de
dar uma resposta à altura da
confiança, entretanto, depositada.
“Para a próxima edição
escolhemos o tema ‘Para
Além…’, porque pretende-

mos que seja um ponto de
partida para diferentes profissões da dança neste novo
normal – para além da pandemia – e vamos privilegiar
debates e reflexões sobre
questões pontuais a respeito
da dança contemporânea”,
diz Tembe.
Ao longo das suas edições, o Festival Kinani sempre elevou ao mais alto nível
a sua irreverência, característica que Quito Tembe
garante que não se perderá
“mesmo com o alto desafio
que temos. Há uma forma
muito particular de fazermos o Kinani e não vamos
fugir dessa caracteística.
Kinani continuará firme
nos seus objectivos, como
um evento regular e que
busca proporcionar este
encontro entre os grandes
nomes da dança contemporânea no mundo”.
Criado em 2005 com o
intuito de alargar o panorama da Dança Contemporânea em Maputo, o KINANI
tem sido atribuído como
uma das grandes mostras
da dança contemporânea
em África. Temos vindo
a sublinhar a questão de
considerar a investigação,
a experimentação e o intercâmbio como linhas-mestras das criações em Dança
Contemporânea apresentadas no festival.NANI pro-

Palestra pelos 41
anos do domingo

Tem lugar na terça-feira, 27 de Setembro, a segunda e
última palestra integrada na comemoração, hoje, dos 41
anos da criação do jornal domingo.
Desta feita, o convidado é o Dr. Elone Chichava,
defensor público, advogado e chefe do Departamento Central Autónomo de Educação Cívica no Instituto
do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), tendo como
tema “Dúvidas sobre o Processo Penal”.
domingo saiu à rua pela primeira vez a 25 de Setembro
de 1981, com o objectivo de suprir a lacuna da ausência,
na altura, de um jornal aos domingos.

move o intercâmbio e procura aproximar os criadores
do seu público, oferecendo
uma forma alternativa de
lazer.
Sendo um festival internacional bianual, o KINANI contribui para o desenvolvimento e formação
de bailarinos e coreógrafos
moçambicanos, dando visibilidade ao seu trabalho e
levando a dança contemporânea às ruas e às pessoas.
Publicidade

Chamada para a submissão de propostas para o desenho uma
Estratégia Nacional (CPS) do Small Grant Programme (SGP)
O Programa de Pequenas Subvenções (SGP) do Fundo para o Meio Ambiente Global
(GEF) é uma iniciativa implementa em colaboração com PNUD. O PNUD/UNOPS
pretende recrutar uma ONG ou instituição acadêmica nacional experiente para
realizar uma consultoria de curto prazo (três meses) para o desenho de uma Estratégia
Nacional (CPS) do GEF/SGP. A ONG ou instituição acadêmica nacional trabalhará
em estreita colaboração com o Coordenador Nacional do SGP e o Comitê Directivo
Nacional (NSC).
Elegibilidade
Uma ONG/instituição acadêmica nacional experiente com:
i)
Capacidade comprovada em pensamento estratégico e análise;
ii)

Experiência comprovada no trabalho com iniciativas lideradas pela
comunidade, bem como em processos participativos da comunidade e
outros parceiros;

iii)

Conhecimento em gestão ambiental global e desenvolvimento sustentável

iv)

Conhecimento em gestão do ambiente terrestre e marítmo nacional

v)

Capacidade comprovada de produzir pesquisas qualitativas de alta qualidade
e capacidade de absorver, analisar e sintetizar grandes quantidades de
informações complexas em prazos apertados

vi)

Fortes habilidades de apresentação e facilitação

vii)

Habilidades excepcionais de redação de materiais de política e comunicação
para uma variedade de públicos, incluindo a sociedade civil e formuladores
de políticas

viii)

Excelentes habilidades de redação, apresentação, comunicação e facilitação
em inglês e português

Para submissão de propostas e mais informações, contacte:
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-Moçambique
Av. Kenneth Kaunda 921/931-P.O. Caixa 4595- Maputo- Moçambique, Tel.:
21481439
E-mail: luisa.hele@undp.org Prazo: 10 de Outubro de 2022
8064
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PARA RECONSTRUIR AS SUAS CASAS

Vítimas do“Idai”
vão receber apoio

C

erca de 15 mil
famílias vítimas do ciclone
Idai, chefiadas
por mulheres
viúvas, crianças dos
12 aos 17 anos, pessoas com deficiências
ou com doenças crónicas e idosos acima
de 60 anos vão beneficiar de apoio, oferecido pelo Gabinete
de Reconstrução Pós-Ciclones (GREPOC),
para a reconstrução
das suas habitações.
Os critérios de elegibilidade foram tornados públicos numa
conferência de imprensa havida nesta
quinta-feira na cidade da Beira, província
de Sofala.
Falando aos jornalistas, o director-executivo do GREPOC, Luís Mandlate,

apelou a todos para
que sejam solidários
com as famílias mais
afectadas pelo ciclone Idai que assolou a
província de Sofala e
não só, em Março de
2019.
“Estamos cientes
de que as necessidades identificadas ultrapassam em larga
medida a ajuda disponível e que o apoio
não será suficiente
para atender todas
as famílias afectadas
pelo ciclone”, disse.
Entretanto, acrescentou que, “dentro
das nossas limitações, temos estado a
fazer o nosso melhor
para reabilitar tanta
infra-estrutura pública danificada, nomeadamente estradas, pontes e edifícios
públicos e, ao mesmo

Concurso no 39 de 24 - 09 - 2022
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tempo, priorizar uma
parte da ajuda às famílias mais vulneráveis que viram as suas
habitações,
parcial
ou totalmente destruídas pelo ciclone
Idai”.
Na mesma ocasião,
o director-executivo
do GREPOC fez saber
que a reconstrução
vai abranger beneficiários dos distritos
de Beira, Dondo, Búzi
e Nhamatanda.
Relativamente aos
critérios de habitação, os beneficiários
devem ser chefes de
agregado
familiar,
viver numa habitação
familiar, ter sofrido danos decorrentes dos ciclones e ter
como material usado
na cobertura chapa
de zinco, capim, palmeira, colmo e lona.

PUBLICIDADE

A coragem, o zelo
e o compromisso
das Forças Armadas,
são inspiração
para todos.

Feliz 25 de Setembro, dia das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique
8530
www.jornaldomingo.co.mz
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OLHANDO O MUNDO
Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

Turquia ameaça juntar-se à China
e Rússia contra o Ocidente

O

Presidente da Turquia, Recep Tayyip
Erdogan, avisou,
semana passada,
que o seu país vai
candidatar-se a membro da
Organização de Cooperação
de Shanghai (OCS), uma organização que alberga as duas
maiores ameaças aos interesses do Ocidente – a China e a
Rússia. O aviso de Erdogan foi
feito depois de este ter participado numa cimeira da OCS,
no Uzbequistão, num evento
em que os meios de comunicação turcos citam o presidente a indicar que a próxima cimeira da organização, a
acontecer na Índia em 2023,
será o momento oportuno
para discutir a possibilidade
de adesão. O pronunciamento
de Erdogan pode ser visto, por
um lado, como uma ameaça,
ou pressão, para que os aliados ocidentais da Turquia façam concessões às exigências

de Ancara e, por outro, como
a materialização da máxima
de que “em relações internacionais não há amigos e nem
inimigos, o que contam são os
interesses”.
A OCS é uma organização
intergovernamental fundada
em Junho de 2001, em Shanghai, na China. Ela é, na verdade, sucessora dos Cinco de
Shanghai, um conjunto de
cinco países (China, Rússia,
Quirguistão, Tajiquistão e Cazaquistão) que, em 1996, estabeleceram uma plataforma
regional com o objectivo de
“construir a confiança mútua
entre os Estados/Membros,
desarmar as regiões fronteiriças e incentivar a cooperação
regional”. Nas cimeiras que se
realizaram entre o surgimento
da plataforma até o ano 2000,
os Estados-membros estabeleceram consultas mútuas de
modo a aumentar a segurança na região fronteiriça, bem

como sobre questões políticas,
económicas e de segurança.
Em 2001, no entanto, os
Estados-membros
decidiram transformar os Cinco de
Shanghai numa organização
regional efectiva, a fim de
promover uma cooperação
mais eficaz para combater as
ameaças de terrorismo, separatismo e radicalismo. A OCS
viria a ser estabelecida com
a admissão do Uzbequistão
como membro dos Cinco de
Shanghai. A organização viria
a ser alargada com a adesão da
Índia e do Paquistão, em 2017.
Para além dos oito membros
de pleno direito, a organização
tem quatro Estados Observadores interessados na adesão
plena (Afeganistão, Bielorrússia, Irão e Mongólia) e seis Parceiros de Diálogo (Arménia,
Azerbaijão, Camboja, Nepal,
Sri Lanka e Turquia). Em 2021
foi tomada a decisão de iniciar
o processo de adesão do Irão

à OCS como membro pleno,
e Egipto, Qatar e Arábia Saudita tornaram-se Parceiros de
Diálogo.
O anúncio de Erdogan,
que não é a primeira vez que
o faz, de que pretende que
o seu país se torne membro
da OCS pode ser visto como
“arma” de Ancara contra os
seus aliados do Ocidente, no
sentido de que devem prestar
maior atenção às suas exigências. A Turquia continua a ter
um valor estratégico para o
Ocidente quando se trata de
enfrentar os desafios de segurança regional. Essa importância leva a que uma eventual
adesão da Turquia à OCS seja
motivo de preocupação para o
Ocidente. É importante lembrar que o novo Conceito de
Segurança do braço armado
do Ocidente, a Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), define a Rússia
e a China como as maiores

ameaças à sua segurança.
Portanto, uma adesão turca à
OCS pode significar a perda,
ou pelo menos exposição aos
adversários, de um importante parceiro para lidar com
questões de segurança. Aliás,
a Turquia abriga uma série de
importantes instalações militares da OTAN, que são de
importância estratégica vital
para a capacidade da aliança
projectar seu poder na região
do Oriente Médio. Os Estados
membros da União Europeia,
em particular, ver-se-iam
descansados tendo a “certeza” que os refugiados provenientes do Médio Oriente não
atravessariam a fronteira turca para o espaço da União, tal
como pretendido pelo acordo
de refugiados firmado com a
Turquia em 2016.
Outra forma de olhar para
as “ameaças” de Erdogan é
enquadrá-las na máxima de
que “em relações interna-

cionais não há amigos e nem
inimigos, o que contam são
os interesses”. Nesta perspectiva, a intenção da Turquia
pode ser interpretada como
uma tentativa de exercício de
uma diplomacia equilibrada
que garanta a expansão do
leque de escolhas estratégicas no que diz respeito à sua
política externa. Assim, o
anúncio da pretensão de fazer
parte da, e eventual adesão à,
OCS não significaria necessariamente uma reorientação
da política externa rumo ao
Oriente (China e Rússia), mas
sim uma demonstração da
capacidade de exercer uma
política externa autónoma, ou
seja, que o país não se curva a
comandos ocidentais. Uma
pequena evidência disto pode
ser encontrada no incidente das antiaéreas russas que
Ancara adquiriu mesmo sob
fortes protestos dos comandantes da OTAN, os EUA.

UDM reflecte sobre o futuro da Palestina
Existem também núcleos que defendem a aplicação de sanções contra
Israel como forma de pressioná-lo a pôr fim à ocupação dos territórios, assim
como o desmantelamento
do muro erguido ao redor
de Gaza.
Através do BDS, os amigos e simpatizantes da palestina pretendem que seja
reconhecida a igualdade de
direitos entre os palestinianos que vivem em Israel
e os judeus israelitas.
Israel mantém um regi-

me colonial, de opressão,
de ocupação e de “apartheid” sobre o povo da Palestina, o que só é possível
graças ao apoio que tem na
comunidade internacional.
Por causa disso, Saleh
Hijazi defende que só com
a ajuda dos outros países
é que se pode alcançar a
protecção e promoção do
direito dos refugiados palestinianos de retomarem
as suas casas, de acordo
com a Resolução n.º 194
da Organização das Nações

Saleh Hijazi, ao centro, fazendo uso da palavra

A Universidade Técnica
de Moçambique (UDM) organizou, na última quinta-feira, em Maputo, uma
palestra sobre a solidariedade das nações à Palestina, subordinada ao tema
“Palestina: que futuro?”.
A palestra foi orientada
por Saleh Hijazi, coordenador do Conselho Nacional
do Movimento de Boicote,
Desinvestimento e Sanções
(BDS, sigla em inglês), que
se encontra em digressão
www.jornaldomingo.co.mz

pelos países considerados
amigos da Palestina, entre
os quais Moçambique.
Na sua intervenção, Saleh Hijazi, que também é
palestino, nascido e criado em Jerusalém, fez um
relato sobre o conflito e a
ocupação do território em
disputa que, em 1946, era
maioritariamente ocupado
por palestinos, sendo que
actualmente este povo reside em territórios isolados
sem conexão entre si.

No contexto global, Saleh Hijazi explicou que,
apesar do aparente desinteresse da comunidade
internacional em travar o
conflito
israelo-palestiniano, desde 2021 vários
movimentos começam a
se importar com este diferendo.
“Actualmente, temos
movimentos que assumem
o caso da Palestina como
‘apartheid’. Isso já é um
ganho”, disse.

Imagem captada depois do encontro com o presidente Chissano

Unidas (ONU).
Ao fim da palestra, o
reitor da UDM, o ProfessorDoutor
Severino Elias Ngoenha, desafiou
os estudantes a formarem
um núcleo de amigos da
Palestina à semelhança do
que já está a acontecer nas
outras universidades ao redor do mundo.
Entretanto, antes da
palestra, Saleh Hijazi e a
sua comitiva foram recebidos por Joaquim Chissano, antigo Presidente da
República de Moçambique.
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Internacional 29

25 de Setembro de 2022

PARA PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

Mundo multipolar é mais vantajoso
– Prof. Doutor Paulo Wache, numa palestra alusiva aos 41 anos do jornal domingo

d

EDUARDO CHANGULE

A

transição da era
monopolar, caracterizada pela
hegemonia Ocidental no cenário político e económico
internacional, para uma
fase de poder multipolar, ditada pela ascensão de novas potências,
cria um equilíbrio de
poder no mundo, aumentando as alternativas de aliança para o
crescimento económico
dos países em desenvolvimento.
Assim, a dependência dos estados pobres
em relação ao Ocidente
fica reduzida, porque a
diversidade de potências emergentes – Rús-

Os estados menos poderosos já
perceberam que
se o Ocidente não
lhes for favorável,
podem recorrer a
outras potências
fora da comunidade ocidental para
resolver parte dos
seus problemas e
essa é uma grande vantagem da
ordem multipolar
para os países pequenos
sia, China, Índia, Brasil
e outros – proporciona
mais oportunidade de
escolha de parceiros
pelos países em desenvolvimento para a exploração dos seus recursos naturais.

Prof. Doutor Paulo Wache

Esta visão foi partilhada pelo Prof. Doutor
Paulo Wache, durante a
palestra organizada pelo
jornal domingo, subordinada ao tema “Guerra
russo-ucraniana: Crise
da ordem multipolar?”,
enquadrada no âmbito da celebração do
seu 41.º aniversário de
existência e publicação
ininterrupta.
Segundo
Wache,
mesmo a nível político,
alguns países africanos
começam a repensar o
modelo
democrático
Ocidental, por exemplo, Uganda, Ruanda
e Egipto, aumentaram
o tempo de duração do
mandato dos presidentes, o que significa que
estão a confrontar uma
ordem que tinha sido
estabelecida.
“Os estados menos
poderosos já perceberam que se o Ocidente

Redacção do domingo numa palestra alusiva ao seu 41.º aniversário

não lhes for favorável,
podem recorrer a outras potências fora da
comunidade ocidental
para resolver parte dos
seus problemas e essa é
uma grande vantagem
da ordem multipolar
para os países pequenos”, disse.
No mesmo contexto,
o académico defende
que mesmo no caso de
Moçambique, a retoma do apoio do Fundo
Monetário Internacional (FMI) à economia,
o financiamento para a
reabilitação da Estrada Nacional Número
Um (EN1), entre outras
ajudas que o país está
a receber do Ocidente,
estão relacionados com
a nova realidade da diversidade de potências
mundiais. Significa que
o Ocidente sabe que
existem outras alternativas de aliança co-

mercial que o país pode
escolher.
“Suspenderam
o
apoio em 2019 porque

o sistema estava a favor deles, mas agora
percebem que é preciso competir para trazer
o equilíbrio do poder”,
comentou.
O sistema bipolar
consolidou-se logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que no
mundo havia apenas
duas super-potências
sob ponto de vista de
equilíbrio de poder e
impulso imperial, nomeadamente,
União
Soviética e os Estados
Unidos da América,
mas que não se podiam confrontar porque não havia certeza
sobre quem iria vencer
a guerra.
Entretanto, depois
da intervenção dos
EUA na agressão do
Iraque contra o Kuwait
em 1991, já não existia nenhum país que

se opusesse
porque
os
norte-americanos
mostraram vontade e
capacidade de fazer e
vencer a guerra.
Foi assim que se estabeleceu a era unipolar, caracterizada por
uma hegemonia universal dos EUA, passando a ditar ordem no
mundo.
“Nós mesmos reconhecemos esse efeito
porque tivemos de mudar de socialismo para o
capitalismo, a maioria
dos países da América
Latina e Ásia teve de se
democratizar
usando
as normas daquele que
mandava no mundo”,
disse. Nesta senda, os
países que tentaram se
opor ao poder unipolar
sofreram consequências drásticas como é o
caso do Iraque, Irão e
Líbia.

Guerra russo-ucraniana
De acordo com Paulo Wache, a
queda do poder monopolar iniciou no
princípio deste século quando a Rússia e a China entraram na Organização
Mundial do Comércio tornando-se assim concorrentes directos do Ocidente no mercado mundial.
Pouco depois, juntam-se a estes
dois o Brasil, Índia e África do Sul,
através de uma aliança comercial dos
países emergentes, designadamente BRICS, que foram assumidos como
entidades que estão a crescer económica, militar e politicamente.
“Se olharmos para a esta nova ordem mundial, as novas potências começam a partilhar a mesma mesa com
o Ocidente e isso gera a estabilização e
confrontação”, disse.
Assim, Wache defende que o actual conflito entre a Rússia e Ucrânia é
um dos sinais fortes do fim do período

unipolar com a queda da hegemonia
política do Ocidente.
O facto de na anexação da Crimeia
não ter sido imposta uma resposta de
força por parte do Ocidente em relação à Rússia, revela a consolidação do
poder multipolar, o que significa que
quem, supostamente, devia impor a
ordem entre os estados já não consegue fazê-lo porque surgiram novos
pólos de poder por si reconhecidos.
Além de evidenciar o fim da era
unipolar, a guerra russo-ucraniana no
entender do Professor Wache revela
fracasso do papel da Organização das
Nações Unidas (ONU) no mundo.
Neste contexto, defende que a ONU
foi criada para servir os interesses da
hegemonia monopolar pelo que o
surgimento de novos poderes fora da
comunidade ocidental está a revelar a
parcialidade deste órgão.
www.jornaldomingo.co.mz
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PARABÉNS ÀS FORÇAS ARMADAS
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Lau, o “King” da eficácia
d

Dalton Sitoe

A

velocidade embaladora
da invicta UD Songo,
focada no alcance do
título de Campeonato Nacional de Futebol, ganhou novo impulso ontem
com a goleada espectada ao seu
concorrente directo, a Black Bulls
(ABB), por três bolas a zero, em
jogo da décima segunda jornada
do Moçambola.
Com este resultado, conseguido
no planalto do Songo, a UDS passou a ter 32 pontos no topo da tabela
classificativa do Moçambola, mais 11
em relação à ABB, que tem um jogo a
menos, diante do Costa do Sol.
A turma da casa até entrou mal
no jogo. Durante a primeira parte, os
“touros” tiveram mais posse de bola
e construíram melhor as jogadas.
Hammed brilhava acentuadamente
no ataque dos visitantes, procurando
em vários momentos causar perigo,
combinando com Fidel, pela asa direita. Numa das vezes, nos primeiros
20 minutos, Fidel recebeu a bola,
medindo forças com o ombro, pelo
lado direito, ficou com a bola, mas
Bheu foi a tempo de posicionar-se
à sua frente e, no drible, Fidel saiu-se mal e o defesa conseguiu roubar
o esférico e chutar para fora da zona

do perigo.
A oportunidade mais flagrante
deu-se aos 38 minutos, quando Fidel
cruzou, querendo que a bola chegasse a Melque, mas Valério interceptou-a com uma palmada para canto,
que, após ser cobrado pelo lado esquerdo do ataque da ABB, terminou
com uma defesa espectacular do
“keeper”, para a fotografia e aplausos do público.
Os pupilos de Serdan Zivojnon
ficaram totalmente “assustados” e
tentaram sacudir a pressão com uma
jogada rápida que foi interrompida
com uma falta perto da grande área
de Ivan. Chamado a cobrar, Dário
chutou à meia altura e Ivan defendeu. Na recarga, a UDS ganhou canto. Nessa altura, Ifren foi admoestado
com uma cartolina amarela por ter
simulado o penalti.
Dário foi para a zona da bandeirola do lado direito do ataque para
executar o pontapé-de-canto. Colocou para a zona da pequena área e
Lau King saltou mais do que todos e
cabeceou para o golo. Estava feito o
primeiro da partida aos 43 minutos.
Soou a duro golpe aquele golo,
uma vez que era a ABB quem estava
na mó de cima. E esperou-se que o
tento fosse lançar a UDS para jogo.
Mas foi o contrário, pois os jovens
de Inácio Soares não tiraram o pé do
acelerador.
Quem pensou que o intervalo iria

TAÇA COSAFA EM FUTEBOL DE PRAIA

Moçambique inicia
hoje defesa do título

UDS recebeu e venceu ABB por 3-0

fazer bem à equipa da casa, equivocou-se. Até porque Serdan já tinha
mandado aquecer três jogadores,
também. A ABB continuou a comandar. Mas aos 52 minutos, a defesa “esqueceu-se” de Lau King, que
surgiu desmarcado na asa direita,
que com mestria tirou do seu caminho o defesa que desesperadamente
tentava recuperar o posicionamento,
ficou apenas com o guarda-redes à
sua frente e, com toda calma, chutou
para o lado direito do guarda-redes.
Assim foi o segundo golo.
King voltou a ser “esquecido” aos
59 minutos, quando recebeu uma
bola bombeada, isolado no ataque,
dominou e, sem perdão, fez o “hat-trick”. Os “touros” ainda tentaram
reagir, porém os “hidroeléctricos”
foram entretendo-os com um “pano
vermelho” até soar o apito do árbitro.

A equipa de arbitragem, comandada por Guilherme Malagueta,
esteve bem no jogo, mas perdoou
muitas entradas feias dos atletas da
ABB, em algumas delas para além de
não ter exibido cartão amarelo, não
advertiu verbalmente. Se calhar há-de ter sido por isso que Fokem optou por fazer justiça pessoalmente
após o árbitro não ter visto que havia
sido pisado na linha de fundo, um
acto que lhe custou cartão vermelho
já nos minutos de compensação.
Outro apontamento digno de
realce é o facto de os jogadores da
UDS sofrerem de problemas musculares durante o jogo, um aspecto já
notado no último fim-de-semana.
Desta vez, Serdan Zivojnon teve de
lançar forçosamente Daniel para o
jogo aos 36 minutos, para o lugar de
Sidique, e no minuto 47 foi obrigado a tirar o mesmo jogador e colocar

Amorim no jogo.
No final da partida, o técnico
adjunto Carlos Manuel tranquilizou
aos adeptos, afirmando que a equipa médica irá cuidar deste detalhe.
Quanto ao jogo, disse que valeu pela
eficácia e os três pontos conquistados diante do seu concorrente ao
título dão uma boa margem de erro
para a equipa nos próximos jogos
desta segunda volta, apesar de a UD
Songo entrar para ganhar em todos
os jogos com vista a levar, no final, o
troféu do Moçambola.
O treinador da Black Bulls, Inácio
Soares, disse que nada está perdido e
que a primeira meta é reduzir a diferença pontual vencendo o jogo em
atraso diante do Costa do Sol, e, de
seguida, procurar ganhar em cada
jornada, a fim de explorar os deslizes
que a UD Songo poderá ter nos próximos jogos.

QUALIFICAÇÃO PARA O CAN-2023

“Mambinhas” goleiam Maurícias (3-0)
A Selecção Nacional de Futebol de
Praia inicia hoje, a partir das 10h30, a
defesa do título de campeão na Taça
COSAFA. O adversário é o Senegal,
campeão africano em título e convidado ao evento regional.
A equipa moçambicana pretende
arrancar com vitória, tal como sublinharam o seleccionador nacional,
Abineiro Ussaca, e os atletas. Ontem,
a selecção realizou o treino de adaptação ao palco do jogo.
Para esta campanha, foram convocados 14 atletas, incluindo duas
novidades. São elas o médio Félix Vilanculos, do Ntsondzo, e o pivô Mau-

ro Mazuze, do Polana-Caniço.
Moçambique está integrado no
Grupo “A” com Seychelles, Senegal
e África do Sul. O Grupo “B” junta
Maurícias, Egipto e Tanzânia.
Depois do jogo de hoje com o
Senegal, Moçambique volta a jogar amanhã, segunda-feira, com
Seychelles, e África do Sul na próxima
quinta-feira.
O combinado nacional vem trabalhando há três meses, período durante o qual realizou três jogos amigáveis
com a sua congénere do Marrocos,
com um saldo de duas vitórias e uma
derrota.

A Selecção Nacional de Futebol da categoria de Sub23 entrou com o pé direito na corrida ao CAN-2023,
prova que terá lugar no Marrocos, ao bater a sua congénere das Maurícias, por 3-0, em partida da primeira
“mão” da primeira eliminatória.
Ontem, no Zimpeto, os “Mambinhas” tiveram um
desempenho irrepreensível, com golos a serem anotados por Gabriel Pinho (13’), Gianluca (31’) e Zidane
(84’), resultado que deixa os comandados de Chiquinho
Conde com um pé na etapa seguinte.
O jogo foi, de resto, dominado pelos “Mambinhas”,
sobretudo na primeira parte, etapa em que manietaram
o adversário, não dando espaços para que este respirasse. O domínio coincidiu com muitos falhanços de golos
já anunciados, com uma e outra “pedra” nacional a denotar clara falta de pontaria.
Na segunda metade, os insulares cresceram, tenta-

ram entrar na partida, mas a desvantagem de 2-0 trazida da etapa inicial já pesava.
Tiveram um par de oportunidades de golos antes de
Moçambique selar a contagem por Zidane aos 84 minutos.
O jogo da segunda “mão” está marcado para o próximo fim-de-semana nas Maurícias, com os “Mambinhas” a terem muita margem de erro. Só uma derrota
por mais de três bolas é que lhes pode impedir de passar
para a próxima fase.
Este é o regresso ao activo da Selecção Sub-23 depois
de muitos anos de inactividade.
A base da equipa é constituída por jogadores que há
dois anos conquistaram o Torneio da COSAFA Sub-20,
na África do Sul, um feito que permitiu a Moçambique
disputar o seu primeiro CAN da categoria numa edição
que teve lugar em 2021 na Mauritânia.
www.jornaldomingo.co.mz

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0

Olhares

Bula
Bu
ula
lla-Bu
-B-BBu
B laula
la

20 de Maio de 2018

26 de Janeiro de 2020

Solta de Inácio Pereira

Olhar para a dor do outro Dois pesos, nenhuma medida…
ICK Ross, um cantor rapper
norte-americano, era o cabeça-de-cartaz de um espectáculo musical que estava agendado para a noite de ontem no
Campo do Maxaquene. Faziam parte
do leque de artistas a cabo-verdiana
Soraia Ramos e o DJ Maphorisa (sul-africano).
Se aconteceu mesmo ou não,
Bula-bula não sabe e nem é isso que
importa neste momento… afinal, o
mais importante, às vezes, é que para
compreender as pessoas é preciso
escutar o que elas não dizem ou que
talvez nunca venham a dizer…
E deve ser isso mesmo – que nunca
venham a dizer – que importa depois
de ver o cartaz sobre o tal concerto
de Rick Ross, Soraia Ramos e DJ Maphorisa. O tal cartaz não faz alusão
a nenhum artista da casa… mas isso
também não é o mais importante, até
porque quem paga a orquestra escolhe a música.
Mas, dizia, o que leva Bula-bula a
esboçar um gesto de “incredulidade” é o preçário – ou melhor o que
devem ter pago os que queriam ver o
tal de Rick Ross – que deve ser o mais
alto que alguma vez se cobrou para
um espectáculo musical entre nós:
exemplo, no preço mais camarada,
cada pessoa paga 20 mil Meticais.
Gostos, como o povo gosta de dizer, não se discutem, mas vamos lá
combinar que é um preço amargo
para ver aqueles artistas. Para ver

R

www.jornaldomingo.co.mz

monstros como George Benson, Earl
Klugh ou Ricard Bona, noutras ocasiões, pagou-se uma média de 2500
Meticais. Não é preciso ser-se um
estudioso musical para saber qual é
o peso de um George Benson ou Richard Bona no panorama musical internacional.
Mas antes que digam que pagar
190 mil Meticais (grupo de 10 pessoas) não é por aí grande coisa, vale
lembrar que as contas aqui são feitas
em função do bolso de Bula-bula que
até está acima do salário mínimo nacional… e, nessa perspectiva, cobrar
esses números soa à zombaria para
aqueles que intercalam as refeições,
isto é, se comeu na segunda-feira, só
volta a aquecer o estômago na quarta-feira.
Bula-bula não está contra eventos
deste tipo, mas vamos lá combinar
que qualquer homem de bom senso
fica indignado com essa cena… somado ao facto de que o taco todo irá
para fora do território moçambicano, já que tanto um como outro dos
artistas mal tenha o taco no bolso,
vuuuumm, vai embora e nós voltamos ao nosso “modus vivendi” de
lágrimas…
Sendo líquido que a verdadeira
compaixão não significa apenas sentir a dor de outra pessoa, mas, sobretudo, ser motivado a eliminá-la… e a
dor grassa pelo país fora, desde Cabo
Delgado até as ruas das nossas cidades!

A fotografia mostrando um eurodeputado de calções na Assembleia da República,
em linguagem actualizada, “causou”. O tal,
em grandes poses, é um senhor chamado
Mick Wallace. Dizem que “ele é assim”. Lá
pelas bandas onde normalmente actua, fá-lo de bermudas, camisetas e sandálias.
Mick deu a cara integrado numa delegação
de deputados da subcomissão de Segurança
e Defesa do Parlamento Europeu, que vinha, entre outras coisas, avaliar o trabalho
da Missão de Formação da União Europeia
(EUTM), no âmbito do combate ao terrorismo.
A cena fez lembrar o debate sobre os
atavios do pessoal do parlamento moçambicano que fez correr hectolitros de tinta
por causa dos números envolvidos. Números mexem sempre com a sensibilidade
de quem nada tem. Bula-bula também fez
coro às vozes discordantes, mas isso são
outras canções… voltemos às bermudas de
Wallace…
Então, uns defendiam que Wallace bem
podia desfilar de bermudas na audiência
com a presidente do Parlamento, desde que
isso não ofuscasse a sua “inteligência suprema”, até porque lá do outro lado ele desfila assim mesmo e ninguém diz nada. Ah.
Aqui também temos pessoas inteligentes
e irreverentes, mas não é de crer que agissem assim… andarem em calças de banho
só porque são “cérebros”. Seriam linchadas
pelos mesmos que defendem as cuecas de
Wallace.
“Mick Wallace não é de vestes formais,
mas é bom e grande competente”, disse al-

guém em defesa do banhista. Bula-bula não
tem um aparelho nem dados bastantes para
contra-argumentar, mas uma coisa está
clara: o nosso parlamento tem regras claras
quanto às roupas de quem por lá transita.
Também está claro que não são as roupas
que definem quem um homem ou mulher
é… mas dizem muito do seu Eu.
Não se zangue com o Mick, ele é assim,
disse outro.
Ninguém está zangado com Mick. O que
Bula-bula questiona é se um moçambicano
– de chinelos e camiseta – teria as mesmas
facilidades tropicais para entrar na Magna
Casa, se até numa simples repartição para
aviar documentos os seguranças não permitem que ultrapasse a soleira…
A questão não é se Mick anda de cuecas
ou não… o ponto é que regras são regras.
Não é por um tipo lá nas “europas” andar
em trajes menores que o mesmo deve ser
visto como “normal” entre nós, só porque
vem do primeiro mundo… seria também interessante saber se a um moçambicano seria
permitida tal coisa na terra de Wallace.
Como nos lembra Frederick Douglass,
onde a justiça é negada, onde a pobreza é
imposta, onde a ignorância prevalece, e
onde qualquer classe é feita para sentir que
a sociedade é uma conspiração organizada
para oprimi-la, roubá-la e degradá-la, nem
pessoas nem propriedades estarão seguras...
se calhar, por isso mesmo, devemos pensar
pelas nossas cabeças… se um tipo anda pelado lá pela casa dele, não significa que deva
fazê-lo na do amigo… só porque lá é normal
e ele vive numa casa de dois andares!
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Agosto de 2022

EDM 45 ANOS

UMA TRAJETÓRIA FEITA DE TRABALHO, AUDÁCIA
E FOCO NA ELECTRIFICAÇÃO DE MOÇAMBIQUE
Este suplemento assinala 45 anos
da empresa pública Electricidade de Moçambique (EDM). Sai
num momento comemorativo mas
também de desafios. Comemora-se
a criação e os feitos da EDM mas
renova-se o compromisso de prover o país de luz.
Os vários projectos em carteira
consubstanciam a determinação
da empresa no cumprimento do
seu papel no entanto que um dos
pilares para o desenvolvimento do

país. Neste suplemento o leitor conhecerá a EDM por dentro, os passos
que deu e as suas ambições, assim
como os marcos de uma trajectória
iniciada em Agosto de 1977.
O presidente do Conselho de Administração, o engenheiro Marcelino Gildo Alberto, aborda em grande
entrevista os grandes pilares da
EDM, com destaque para o trabalho
em prol do alcance dos resultados
almejados pela empresa nos seus
desafios. Faz uma radiografia fiel

PCA E OS 45 ANOS DE UMA
CAMINHADA FEITA DE
COMPROMISSO E DESAFIOS

- PÁGS. 2 E 3

de um percurso e das ambições da
companhia assim como o seu papel na sociedade e na economia de
Moçambique.
O suplemento traz ainda matérias sobre o funcionamento dos diferentes segmentos da empresa, a
sua filosofia e o seu papel para o
cumprimento de objectivos grandiosos como o provimento de energia
a todos os lares de Moçambique,
incluindo os mais recônditos, e a
outras necessidades, uma vez que o

SEGURANÇA
E SAÚDE
NO TRABALHO

- PÁG. 6

papel da EDM se estende também a
outros sectores da sociedade.
Convidamos o estimado leitor
a embarcar com a EDM rumo a um
presente e um futuro de luz para
Moçambique, começando o caminho nos 45 anos que a empresa partilha através deste suplemento.

Boa leitura!

O GÉNERO:
UMA ESTRATÉGIA
PELO FUTURO
- PÁG. 7
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A criação da EDM e o seu
contributo para Moçambique

Q

uando a Electricidade de
Moçambique foi criada
em 27 de Agosto de 1977,
65% do total da energia consumida no país
provinha dos sistemas de produção
da SONEFE em Maputo e da SHER
em Manica, enquanto os restantes
35% eram produzidos por 700 centrais privadas e daquelas 500 tinham uma potência inferior a 50 KVA.
(Revista dos 10 anos da EDM-1987)
Uma das tarefas que a EDM empreendeu a pós a sua criação, foi
agregar todos centros de produção
num único corpo, de modo a melhor
satisfazer as necessidades de energia eléctrica para o desenvolvimento
da agricultura, indústria, serviços e
do consumo domestico.
Nesta vertente, houve necessidade de se criar e implementar
uma estrutura organizativa simples
e eficiente na época, de acordo com
o estatuto de Empresa Estatal, tendo culminado com o levantamento
da maquinaria existente, stocks de
peças e pessoal existente, facto que
permitiu concluir que:
O equipamento existente era das
mais variadas origens, modelos e
tipos. O seu estado era precário, na
generalidade. Em muitos casos, não
havia stock de peças sobressalentes.
A competência e capacidade
profissional do pessoal afecto era
deficiente.
Perante o cenário, a EDM
avançou para um aturado trabalho
de reposição das peças sobressalentes da maquinaria que produzia a corrente eléctrica, que era
maioritariamente a gasóleo, olhando os factores de ordem financeira. Paralelamente, arrancou com o
recrutamento de pessoal interno
e externo de técnicos qualificados,
introdução de cursos de formação,
para as diferentes áreas, e execução
de acções de formação básica para
o pessoal das centrais eléctricas,
que eram coordenados pelo Serviço
Provisório de Formação.
Esta estrutura evoluiu para
Órgão de Formação e Departamento
de Formação da EDM, sem descurar
os contactos com a UNDP e outros
organismos para a concessão de
apoios financeiros e técnicos.
Paralelamente, a EDM, na
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Primeira Estrutura da Empresa,
criou a Direcção de Engenharia de
Centrais (DEC), que velava especificamente pelas centrais eléctricas
e a produção naqueles locais, sem
destrinça, pois contemplava as Térmicas, Hídricas ou a vapor, desde que
fosse produção, que eram as que a
DEC dava o suporte.
A intervenção da DEC alargava-se, inclusivamente às actualizações de máquinas nas centrais
localizadas nas Áreas Operacionais e
enviava técnicos especializados para
montagens, reparações, dentre outras actividades.
As acções da DEC enquadravam-se nos Planos Estratégicos da
Empresa, que incluíam a satisfação
das necessidades dos utentes e a potenciação, na medida do possível.
Por outro lado, enquanto dava
lugar à prossecução do plano principal que viria, a posterior, com as
linhas de transporte e de distribuição.
Um outro grande desenvolvimento que marcou a transição da EDM
para a prosperidade foi a criação de
uma Direcção de Distribuição, que
evoluiu para Departamento da Linha
Centro-Norte, e mais tarde Direcção
de Engenharia de Redes (DER), e finalmente Direcção de Electrificação e
Projectos, que logo cedo identificou a
necessidade de estender as Redes de
Transporte pelo país.
Logo após a sua construção que
decorreu de 1969 a 1976, a HCB iniciou a edificação da linha do troço
Songo-Tete.
No entanto, devido a crises
frenéticas no fornecimento à cidade
de Tete, foi decidido proceder de for-

ma imediata à construção da linha de
30 KV, de Songo a cidade de Tete.
O empreendimento arrancou em
1978, pois Tete era dependente de
centrais a carvão, antiquadas e diferentes das que a SONEFE utilizava
em Maputo, que eram totalmente
deficitárias.
Na altura, a fonte primária para
assegurar as necessidades energéticas do país era a Hidroeléctrica de
Cahora-Bassa (HCB), cuja subestação
principal foi instalada em Matambo.
Com a conclusão da linha em 1980,
a mesma foi testada e considerada
fiável, facto que concorreu a implementação de Projectos Estruturantes
da EDM, que foram:
Em 1980, foi lançado o Projecto
da Linha Centro-Norte (1ª fase), com
uma tensão de 220KV, contemplando os troços: Tete-Chimuara-Quelimane-Mocuba, que viria a terminar
em 1983. Refira-se que a primeira
fase do projecto teve o financiamento
da Itália e da França e os empreiteiros
foram a SAE na componente da linha
de alta tensão e as subestações estiveram a cargo da Cogelex da França e
a consultora foi a Swed Power da Suécia. Paralelamente, na segunda fase,
associaram-se os fundos da ASDI no
projecto e com os mesmos empreiteiros, o empreendimento fez os traçados de Mocuba-Alto-Molocué- Nampula, que veio a terminar em 1986.
Por conseguinte, Nacala possuía
uma central térmica de 24MW, que
tinha sido construída entre 19791980, e, paralelamente, havia sido
edificada uma linha de 110 KV que
alimentava o troço Nacala-Monapo-Namialo-Nampula, o que per-

mitia que nos momentos de dificuldades fosse alimentada por aquela
fonte. O cenário foi alterado com a
chegada da linha, passando a escoar
a carga de Nampula-Nacala, facto
que permitiu, no final do empreendimento, a paralisação das centrais
de Quelimane, Mocuba, Nampula e a
de Nacala.
Em Manica, a Sociedade Hidroeléctrica do Revué (SHER) havia sido
estabelecida através de uma parceria entre a Sociedade Algodoeira de
Portugal (SOALPO), que veio a ser
alterada para Sociedade de Fomento
Algodoeiro.
A mesma estava a construir uma
fábrica de tecidos em Vila Pery e
equacionava a utilização de sistemas
de aquecimento (caldeiras e lenha),
enquanto não obtivesse a corrente
eléctrica.
A situação obrigou à identificação das “quedas do Revué”, levando o Governo a optar pelo aproveitamento hidroeléctrico do rio em
1945.
Na mesma linha, o Ministro do
Ultramar decide, perante o caso, a
constituição de uma sociedade entre o Governo e a Textáfrica, com o
capital social de 30.000 contos, ao
mesmo tempo que encarrega João
Pais D’Aguiar, antigo professor de Engenharia Electrotécnica na Universidade do Porto de projectar a Central
de Mavuzi, tendo as obras iniciado
em 1948 e a primeira fase terminado
em 1953, com a ligação à cidade de
Chimoio.
Na 2ª fase, foi possível instalar
mais grupos maiores, construir a
linha de 110 KV até à cidade da Beira,
isto em Janeiro de 1956. Entre 19701972, foi construída a segunda linha
para a Beira, além da ligação com o
Zimbabwe, pelo que o troço Machipanda-Beira era servido pela SHER,
que com a emergência da EDM passou a dar seguimento.
Porém, no período colonial havia sido edificada uma linha de 220
KV, de Songo (HCB) a Chimoio, com
o objectivo de escoar a corrente
eléctrica aos sistemas da SHER, cuja
subestação estava projectada para
estar no local onde se encontra a
subestação de Chibata.
Na sequência dos Acordos de Lusaca, o projecto não arrancou.
Em 1983 a EDM angariou nova-

mente fundos da Itália e da ASDI e
procedeu à construção da linha do
Limpopo (Maputo-Macia-Chokwe/
Xaixai), que terminou em Setembro
de 1984, com uma tensão de 110KV.
Paralelamente, a EDM arrancou
com o processo de exploração de
outras oportunidades de geração
de electricidade, devido à subida
do custo dos combustíveis líquidos no mercado, tendo avançado a
construção de centrais hídricas de
Cuamba (1984-1988), Corumana
(1983-1988), Pequenos Libombos
(1984) e Lichinga (1981-1983).
A situação energética não estabilizava, devido às sabotagens e destruições ao longo da guerra dos 16
anos, pois a Central Hidroeléctrica de
Mavuzi, principal fonte de geração na
zona centro, havia sido sabotada entre 1978 e 1980, com a danificação
do grupo nr 03, cenário que levou à
paralisação pouco mais de um ano.
Paralelamente, as linhas de
Mavuzi-Beira eram frequentemente
sabotadas, o que obrigou a um redesenhar de uma linha alternativa, tendo emergido a linha de 110KV que
passava ao longo da EN6 até Nhamatanda, onde viria a ser montado
um P.S, diferentemente das linhas
Beira1 e 2 que passavam pela floresta densa, que eram recorrentemente
sabotadas. No mesmo panorama, a
linha Centro-Norte e a da Africa do
Sul-Maputo também não escapavam
a actos de sabotagem.
Depois dos acordos de paz, foram
desenhados projectos estratégicos
para a extensão da energia ao país.
Um deles foi o Projecto Gurué-Cuamba-Lichinga, com uma linha de
110KV, tendo as obras começado
em Outubro de 2002, e terminado
em Julho de 2005. Outro projecto foi
Nampula-Pemba, que arrancou em
2003 e foi concluído em 2004.
Xai-Xai-Inhambane havia sido
executado nos anos de 1999-2004,
facto que facilitou as actividades
económicas e turísticas da província.
Os Projectos de Transporte que
a Empresa desencadeou ao longo
do tempo tinham a componente
de transporte, que abarcava a construção da linha de alta tensão, e as
subestações, mas também incluíam,
a posterior, a construção de linhas de
distribuição, montagem de PTS, reabilitação da rede antiga e extensão
aos novos bairros e distritos, o que
permitiu ao longo do tempo criar
condições para que todos os distritos e alguns postos administrativos e
localidades dispusessem da energia
eléctrica.
Actualmente, a EDM orgulha-se
de ter electrificado todas as capitais
provinciais, exercício que findou
em 2005, e de todos os distritos, em
2017.
A empresa está agora empenhada na eletrificação de todos os postos
administrativos, na perspectiva de
que toda a população moçambicana
tenha acesso a este importante recurso até 2030.
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EDM garante ter capacidade
para exportação de energia

A

empresa
Electricidade de Moçambique (EDM) assegura que dispõe de
excedente para a exportação de energia eléctrica
para os países da região.
Neste momento, a companhia está a desenvolver
novos projectos visando o
alargamento da capacidade
de oferta para exportação, na
expectativa de arrecadação
de receitas em divisas para a
empresa e para o país.
A garantia é do director de
Operador de Mercado, Luís
Ganje, que aponta as vantagens de a firma ser parte da
Southern Africa Power Pool
(SAPP), a rede de empresas
do sector na África Austral.
Ganje destaca o incremento de receitas e liquidez com
a venda de eletricidade, como
um dos maiores benefícios da
inserção no mercado competitivo da África Austral.
Cerca de 15% das receitas
da empresa são geradas pelas
vendas no mercado regional,
realça.
De acordo com o gestor,
a operação da EDM na África Austral permite à empresa assegurar ainda o balanço
energético, através da cobertura do nível de défice, desenvolvimento de capacidades e
experiência, a nível de comércio regional de energia, com
aprendizagens e intercâmbios regulares nas diferentes
áreas de interesse, desde
trocas comerciais, operação,
planeamento, ambiente, regulamentação, governação, entre outras vertentes.
Segundo a fonte, os principais desafios para a empresa
tornar-se num polo regional de energia eléctrica são o
acesso a financiamento destinado ao desenvolvimento
de projectos de geração sustentáveis, do ponto de vista
de custo de electricidade, e
no plano sócio-económico e
ambiental.
A estratégia inclui igualmente a intensificação da
penetração no mercado regional para grandes iniciativas de geração, salienta.
A limitação na capacidade
e diversificação das infra-estruturas de transporte de
energia para o acesso ao mercado regional, partindo das
fontes existentes e novas, capacidade financeira de potenciais clientes não assegurada,
para transações de médio
e longo prazo, com dificuldades de acesso a garantias

dos contratos de compra de
energia, também estão entre
os constrangimentos que a
companhia enfrenta.
“A EDM dispõe de capacidade excedentária para a exportação na região, estando
ainda a desenvolver novos
projectos com vista a alargar
a disponibilidade de energia
que exporta, permitindo o aumento de receitas em divisas
para a empresa e para o país”,
afirma.
Explica que o lançamento
da primeira pedra do projecto MOMA dá o arranque definitivo à construção da linha
de interligação que irá trazer
o vizinho Malawi ao mercado
nacional e regional.
Neste momento, os trabalhos de construção encontram-se em bom ritmo
e espera-se a conclusão e
comissionamento da infra-estrutura nos finais do
próximo ano.
A EDM já tem um contrato celebrado com a ESKOM
(congénere
do
Malawi),
para o fornecimento de pelo
menos 50MW assim que for
concluída a construção da
linha.
“Os desafios neste momento prendem-se com a
necessidade de assegurar
a correcta coordenação da
implementação do projecto
da linha pelas duas partes
interessadas, assegurando o
cumprimento do cronograma de execução, orçamento
aprovado e qualidade que se

espera, de modo que o activo
a ser entregue sirva para dinamizar o desenvolvimento
dos dois países durante a sua
vida útil”, frisa Luís Ganje.
Recordar que a SAPP visa
prover as trocas comerciais
entre as empresas de electricidade a nível da região da
SADC, através da interligação
regional dos sistemas eléctricos e o desenvolvimento de
novas infra-estruturas que
permitam o acesso ao mercado pelas fontes de geração e
os centros de consumo.
A entidade defende a com-

petitividade de preços, optimização da utilização dos
recursos energéticos disponíveis na região como um
todo e a necessidade de investimentos de novas fontes
e sistemas de transmissão.
A EDM, como membro fundador da SAPP, joga um papel
importante não só como comprador e vendedor regular
de energia no mercado, mas
também como agregador de
valor no desenvolvimento da
organização, a longo prazo,
contribuindo com projectos
de interligação com os vári-

os países de fronteira para o
aumento do nível de acesso
a um mercado competitivo
e disponibilização do seu elevado potencial de geração
existente em Moçambique
ou através de iniciativas
privadas para a região.
A EDM participa também
na gestão corporativa, desenvolvimento e implementação
do sistema de governação da
SAPP, que são chave para o
sucesso da organização no
cumprimento dos objectivos
a que foi mandatado pela
SADC.
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PCA DA EDM E OS 45 ANOS DA EMPRESA

Persistem desafios que condicionam
alcance de resultados mais ambiciosos

N

UM ano em que a empresa
Electricidade de Moçambique (EDM) completa 45
anos de existência, o Presidente do Conselho de Administração (PCA), Marcelino Gildo
Alberto (MGA), concorda que ainda
existem alguns desafios que condicionam o alcance de resultados
mais ambiciosos.
Trata-se de constrangimentos
relacionados com a qualidade do
serviço de atendimento ao cliente,

perdas provocadas pela vandalização de infra-estruturas e o roubo de energia, bem como o impacto
das mudanças climáticas.

MGA considera que desde
a sua implantação, a empresa tem passado por momentos
difíceis.
A actividade da companhia foi
sempre condicionada por momentos de extrema adversidade, como
instabilidade político-social, de-

sastres naturais e, mais recentemente, a pandemia da covid-19.
Apesar do impacto negativo
que estes factores têm provocado no desempenho da empresa,
a EDM nunca parou de cumprir a
sua missão de fornecer energia de
qualidade a todos os moçambicanos. Portanto, não cessou de eletrificar o país, porque tem a consciência da força e do potencial da
energia para transformar e modernizar o território nacional.

A solução para estes desafios
passa por continuar a garantir o
fornecimento de energia eléctrica
de qualidade e em segurança, mobilizar as comunidades e outros actores relevantes da sociedade para
a prossecução dos objectivos da
EDM, que são também de todos os
moçambicanos, nomeadamente o
alcance do acesso universal à energia até 2030 e tornar Moçambique
num polo regional de produção de
energia.

Portanto, é isto que a EDM tem
estado a fazer, nestes 45 anos.
Transformar-se! No sentido restrito, transformamo-nos e, no sentido
lato, contribuímos para a transformação de Moçambique.
Acompanhe a seguir os detalhes da conversa em torno dos
projectos da EDM e os desafios do
presente e futuro no processo de
electrificação do país e no fornecimento de energia para os países da
região.

Projectos de geração de energia visam
responder à demanda das novas ligações
Quais são os principais projectos estruturantes que foram implementados
neste período, principalmente os projectos de electrificação?

MGA - O desafio da electrificação
é uma das prioridades do Governo de
Moçambique e à EDM foi incumbida
a missão de tornar a energia num
factor impulsionador do desenvolvimento e industrialização de Moçambique.
Nesse contexto, no âmbito da expansão da Rede Eléctrica Nacional
(REN), estamos a priorizar a electri-
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ficação das zonas económicas especiais, para promover o desenvolvimento
agro-industrial.
Os Projectos de Geração de Energia,
por seu turno, têm precisamente o objectivo de responder à demanda das novas
ligações, no âmbito do Programa Energia
Para Todos e das necessidades industriais do país.
Para o efeito, viabilizámos, com o
apoio dos parceiros de cooperação e de
negócios, a implementação de vários
projectos estruturantes, com destaque
para a construção da Central Hidroeléctrica de Corumana, as Centras Mi-

ni-hídricas de Lichinga e Cuamba, bem
como as Centrais a Gás de Ressano Garcia, Gigawatt, Kuvaninga e de Maputo,
respectivamente.
Para transportar a energia deste
nosso parque produtor, investimos, de
igual modo, na construção das Linhas
de Transporte Centro-Norte, a nível de
tensão de 220 kV, entre Tete e Nampula,
a Linha Sul, a 110kV, de Maputo a Inhambane, a Linha 275 kV, que interliga a vizinha África do Sul a Maputo, a Linha Chibabava-Temane, a 110 kV, entre outras.
Temos na manga outros projectos que
vão impactar positivamente nos resulta-

dos que pretendemos alcançar no Programa de Acesso Universal (Energia para
Todos). Falo concretamente do Projecto
de Interligação Caia-Nacala, a construção
da Central de Temane (CTT) de 450 MW,
a construção da Linha Temane-Maputo (TTP) a 400 kV, entre outros. Com a
concretização destes projectos, estarão
criadas as condições para investimentos industriais, não só nas províncias
próximas, mas também nas zonas mais
distantes, alimentando novas unidades
produtivas no domínio de agro-processamento, turismo, exploração de areias
pesadas e muito mais.

Consolidara liderança no
negócio de energia eléctrica
na África Austral

Que ganhos a EDM trouxe no processo
de desenvolvimento do País e da região?
MGA - Devido à importância estratégica
para o desenvolvimento do país, como já
referi, o Governo desafiou a EDM a ser uma
Empresa de excelência no fornecimento de
energia eléctrica de qualidade para a indústria e para os moçambicanos, bem como
consolidar o posicionamento da liderança
no negócio de energia eléctrica na África
Austral.
Como sabemos, a energia é um factor
catalisador de desenvolvimento. Desde o
início, em 1977, o Governo percebeu isso e
confiou à EDM a materialização desse objectivo, visando a melhoria das condições de
vida dos moçambicanos e, por conseguinte,
o desenvolvimento de Moçambique.
Trabalhamos arduamente para esse desiderato sem nunca vergar perante os desafios. Lembramo-nos todos que no tempo
da guerra dos 16 anos, a EDM esteve em
frente da batalha para garantir o fornecimento de energia. Perdemos muitos colegas, outros ficaram feridos, mas nunca
adiamos a nossa missão de electrificar
Moçambique.
Lembro-me que mesmo no período
intenso das hostilidades da guerra, construímos a Central Hídrica de Corumana,
para produzir mais energia e aumentar a
estabilidade do sistema para a região.
Portanto, o incremento da produção de
energia e expansão da rede eléctrica per-
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mitiram escoar energia eléctrica aos postos administrativos, localidades e demais
povoações, aumentando o acesso à energia
e concretizando o objectivo de tornar a energia como um verdadeiro factor de desenvolvimento.
Outros ganhos têm que ver com a modernização do sistema comercial, onde introduzimos o Sistema de Venda de Energia
On-line (CREDELEC), que foi agregado aos
sistemas electrónicos que facilitam aos clientes comprar energia sem sair de casa, eliminando, assim, as enchentes nos balcões
da EDM para pagamento e reclamações de
facturas.
Recentemente, implementámos também
a simplificação de procedimentos para
massificar ainda mais as novas ligações.
A nível regional, a EDM investe em Projecto de Linhas de Interligação, com o objectivo de exportar energia a nível da SAPP. A
título de exemplo, temos a interligação com
a ESKOM, nossa congénere sul-africana, e
com a EEC, do Reino de Eswatine, através
de Linhas de Alta Tensão a 400kV, geridas
pela Companhia de Transmissão de Moçambique, (MOTRACO), um consorcio entre
EDM, E.P., ESKOM e EEC, criada justamente
para fornecer energia às grandes unidades
industriais, incluindo a MOZAL.
O nosso objectivo é usar estas linhas de
interligação para escoar energia aos países
vizinhos, consolidando o posicionamento
de Moçambique como polo enérgetico.

Acordos de retrocessão
colocaram a empresa
num balanço positivo
Que reformas foram operadas para a melhoria de desempenho e sustentabilidade da empresa?
M.G.A - Posso fazer menção a várias medidas que estamos
a implementar. Mas deixa-me destacar apenas algumas. A introdução na estrutura da EDM de uma Unidade Orgânica com
a missão de proteger as receitas da Empresa e controlar as
perdas permite, de alguma forma, a recuperação das nossas
finanças. Segundo, o recente saneamento da dívida, através
dos acordos de retrocessão, colocou a empresa num balanço
positivo e, por via disso, maximizamos a energia adicional da
HCB de 150MW, para colocar no mercado da região (SAPP) a
um preço competitivo com garantias de viabilidade comercial
e financeira da Empresa.
Terceiro, adoptámos a reforma do nosso processo de procurement que orienta a aquisição de material e equipamentos por escala, garantindo redução de custos, uniformidade e
qualidade das marcas.
EDM) está engajada no processo de electrificação do País,
rumo ao Acesso Universal. Qual é o progresso do Programa
Energia para Todos, traçado pelo Governo para que todos os
moçambicanos tenham energia até 2030?
MGA - Para o alcance da meta de Acesso Universal à Energia fiável e de qualidade, a EDM está a mobilizar toda a sua
engenharia, os esforços e recursos no sentido de alargar, cada
vez mais, a disponibilidade de energia para todos os cantos do
país.
A nossa meta é o acesso universal à energia a todos os
moçambicanos até 2030, numa altura em que a taxa de acesso
através da REN é de 41%, cobertura correspondente a apenas
12 milhões de moçambicanos. Portanto, para fornecer energia a todos os moçambicanos, há ainda muito trabalho por realizar.
Em 2018, concluímos o Plano de Electrificação das 154
sedes distritais e, hoje, estamos focados em levar energia a todas as sedes dos Postos Administrativos, até 2024. Já electrificámos 320 dos 416 Postos Administrativos. Contámos com
cerca de 2.6 milhões de clientes, sendo que a nossa ambição é
ligar mais de 300 mil novos clientes por ano.
Não nos devemos esquecer que quando herdamos a EDM
dos Serviços Municipalizados de Água e Electricidade (SMAE),
em 1977, apenas 15 distritos estavam ligados à REN.

Vandalização compromete
alcance da meta de acesso
universal de energia
Um dos constrangimentos que a empresa enfrenta é a vandalização de infra-estruturas, realidade que atrasa o processo de electrificação. Quais são as implicações causadas pela vandalização de
infra-estruturas eléctricas?
MGA - A vandalização de infra-estruturas eléctricas impacta
negativamente no processo de electrificação do país. Só de 2019
a 2022, a EDM perdeu cerca de 1,4 mil milhões de meticais, valor
que serviria para fazer mais de 158 mil novas ligações por ano. Veja
que, anualmente, registamos perdas avaliadas em cerca de 100
milhões de mólares, facto que está a comprometer o alcance do objectivo estratégico da meta de acesso universal à energia, até 2030.
Ou seja, os recursos que serviriam para fazer novas ligações estão a
ser usados para repor energia aos clientes.
Quais zonas mais propensas e o que a EDM tem feito para mitigar este fenómeno?
MGA - Infelizmente, a vandalização ocorre em todo o País, com
enfoque para a cidade de Maputo e nas províncias de Maputo, Gaza
e Nampula.
A estratégia adoptada para mitigar estes actos é o engajamento comunitário, envolvendo as comunidades na vigilância contra
a vandalização de equipamentos eléctricos. Desenvolvemos palestras de sensibilização, demonstrando que os prejuízos não só
afectam a EDM como também as próprias comunidades. Temos
envolvido a PRM neste combate e estamos convictos de que com
maior comprometimento da sociedade, poderemos reduzir esta
adversidade do nosso progresso.
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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Empresa investe para reduzir número
de acidentes envolvendo trabalhadores

A

EMPRESA Electricidade de Moçambique
(EDM) está a investir
na segurança e saúde
no trabalho, visando
a redução do número de acidentes laborais.
Dados
estatísticos
mostram que o número total
de acidentes envolvendo trabalhadores, contratados e público, registou um incremento
na ordem de 56,7% no ano
passado em relação ao ano
precedente, passando de 60
para 94.
Para efeito, a EDM assumiu um compromisso de “Zero
acidente”, realçando o conceito de que nenhuma condição
operacional ou urgência justifica a exposição de qualquer
pessoa aos riscos associados ao desenvolvimento do
negócio, causando lesões ou
fatalidades.
“Zero acidente” expressa
os nossos valores, que constituem o fundamento de todas as nossas operações.
Isto significa que nos esforçamos em criar um ambiente de trabalho que apoie a
saúde e a segurança de todas
as pessoas, envolvendo a construção de fortes relações com
empreiteiros, comunidade e a
nossa cadeia de fornecimento.
Assenta igualmente no reforço da organização de uma
forma sustentável. Pretendemos que a nossa aspiração
de “Zero acidente” vá muito
além do cumprimento.
Empenhamo-nos em cuidar e proteger todas as pessoas expostas às nossas operações, através da crença de
que qualquer lesão ou doença
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no local de trabalho é evitável.
A análise individual de
acidentes por tipologia indica que acidentes envolvendo
trabalhadores aumentou em
131,9%, passando de 22 registados, em 2020, para 51%, em
2021, a par de diversas iniciativas conjugadas que vão des-

de campanhas de educação e
sensibilização em matérias de
prevenção contra acidentes,
realização de visitas de inspecção e melhoria das especificações de equipamentos
adquiridos em 2021.
O número de sinistros envolvendo trabalhadores sub-

contratados observou uma
tendência crescente em 2021,
em comparação com o ano
precedente, tendo-se registado um crescimento fixado na
ordem de 36%, isto é, de 11
para 15 casos. Quanto a acidentes envolvendo o público
externo, registamos, no mesmo período, um aumento na
ordem de 3.7%, em relação a
2020.
Em relação às mortes,
registamos, igualmente, uma
tendência crescente dos casos, situando-se na casa de
31,3%, isto é, passando de 16
para 21 casos.
As principais causas dos
acidentes e fatalidades são o
incumprimento das normas
de segurança no trabalho,
fraca capacidade de fiscalização por parte dos oficiais
locais, falta de responsabilização dos acidentados, fraco envolvimento das chefias,
fraca capacidade de comunicação, e fraca capacidade de
investigação.
Com vista a garantir a redução de acidentes de trabalho, levamos a cabo o
Projecto Risk Assessment (financiado pela Suécia), através
do qual efectuamos o levan-

tamento de todos os riscos
operacionais, cuja implementação está prevista para 2022.
Na mesma senda, concebemos instrumentos de
gestão de equipamentos de
protecção, procedimento de
papéis e responsabilidades,
de assistência médica e medicamentosa, de HIV/SIDA,
de inspecções e programa
de controlo médico de saúde
ocupacional e de gestão de
doenças crónicas.
A Empresa realizou ainda
a auditoria de 58% das Unidades Orgânicas Operacionais, para a verificação da conformidade na implementação
dos Procedimentos de Saúde
e Segurança no Trabalho instituídos na Empresa.
Foram ainda efectuadas
95 inspecções para aferir as
condições locais de Trabalho
e paragens de segurança em
todas as Unidades Orgânicas,
com vista a incutir a cultura de
segurança no trabalho.
No mesmo quadro, foram
realizados exames ocupacionais para avaliar a aptidão
para o trabalho, com maior incidência aos grupos de profissionais com maior exposição
aos riscos ocupacionais.
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ENTRE TRABALHADORES

Estratégia de Género reduz
discriminação e uniformiza oportunidades

A

ESTRATÉGIA
de
Género a ser implementada na EDM até
2030 está a reduzir a discriminação
e a uniformizar a igualdade
de tratamento e acesso às
oportunidades profissionais,
entre homens e mulheres no
local de trabalho.
O documento, recentemente, aprovado pelo Consel-

ho de Administração, procura
criar condições para que a
Empresa alcance o objectivo
de ter 40% de mulheres na
companhia.
O referido instrumento
orientador incorpora normas
de igualdade de género no
desenho e implementação de
políticas e planos de gestão e
organização.
Tem o potencial de max-

imizar o capital humano,
competências e a qualidade
do trabalho em benefício da
EDM.
O comprometimento da
Empresa com questões de
equidade de género valeu-lhe
o Selo Pró-equidade, também
designado Selo de Género.
A certificação inspira-se
nos princípios da ONU Mulheres e da Organização Inter-

nacional do Trabalho (OIT).
A ONU Mulheres trabalha
para a eliminação da discriminação contra mulheres e
meninas e o estímulo ao empoderamento feminino, actuando pelo fim da violência,
aumento da sua participação
política e ampliação da sua
capacidade económica, entre
outros.
Estes princípios também

integram uma agenda internacional que visa o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Ainda sobre a mesma
matéria, importa destacar a
formação de dez formadores
da Empresa em competências
de género pela norte-americana Johns Hopikns University.

EDM é uma referência no
empoderamento da MULHER
Duas figuras de destaque no panorama político nacional foram convidadas a orientar palestras
organizadas pela EDM, no âmbito das comemorações do Dia da Mulher Moçambicana, nomeadamente, Graça Machel e Esperança Bias.
Graça Machel, política e activista de direitos
humanos, considera a EDM uma Empresa modelo
e de referência nacional no que diz respeito à implementação de políticas de equidade de género.
Esta posição foi manifestada a 08 de Abril de
2021, numa reflexão sobre a temática do empoderamento da mulher no meio corporativo.
Na ocasião, Graça Machel mostrou-se bastante
satisfeita com os passos que a EDM está a dar em
tópicos de igualdade de género.
“Em Moçambique, não conheço outra Empresa
que tenha uma estratégia de empoderamento de
mulher tão completa, com uma responsabilidade
transversal e com indicadores, forma de monitoria
e avaliação muito bem estabelecidos”, salientou a
oradora.
Acrescentou que “é preciso divulgar mais esse
tipo de abordagem”.
A activista desafiou as mulheres da EDM a us-

arem a Estratégia de Género para planear o seu
crescimento dentro e fora da Empresa. Para Graça
Machel, as mulheres devem também apostar no
empreendedorismo e criar empresas de referência no sector energético, contribuindo para o alcance da meta de acesso universal à energia até
2030.
“Da EDM, deve sair a nova geração de empreendedores que irá dirigir e controlar o sector
de energia em Moçambique”, recomendou.
Por sua vez, Esperança Bias, Presidente da Assembleia da República, vincou que a EDM nunca
deve preterir as competências e habilidades da
mulher na sua missão de levar energia a todos os
moçambicanos, desmistificando as normas sociais
que confinam a mulher às actividades domésticas.
Bias falava num webinar realizado a 30 de Abril
sobre a temática “Os Desafios da Mulher no Sector
de Energia”.
“O investimento do capital humano na Empresa deve ser valorizado por mérito e o homem da
EDM deve assumir que a mulher é capaz de liderar
projectos importantes. A EDM, além de transportar
energia, deve transportar valores”, sustentou.
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Termos e condições
Edição electrónica do Jornal Domingo.
Este jornal é destinado ao uso exclusivo do
subscritor. Não poderá ser redistribuído a terceiros de forma onerosa ou gratuita, seja em
que plataforma for, incluindo nas redes sociais.
A violação desta obrigação por parte do subscritor dá lugar a responsabilidade civil e confere à SOCIEDADE DO NOTÍCIAS,SA o direito a
uma justa indemnização pelas perdas pecuniárias a calcular em atenção às leis em vigor em
Moçambique.
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