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A ABRIR AMANHÃ ATÉ DOMINGO

Tudo a postos
para FACIM-2022
d

EDUARDO CHANGULE

C

om mais de 20 países confirmados, 1750
expositores nacionais
e 350 estrangeiros,
arranca amanhã, no
Centro de Exposições e Feiras
de Ricatla, no distrito de Marracuene, província de Maputo,
a quinquagésima sétima edição da Feira Internacional de
Maputo (FACIM).
domingo visitou ontem o
Centro de Exposições e Feiras de Ricatla e constatou um
autêntico frenesim com os expositores a fazerem os últimos
acertos para que nada falhe na
altura da abertura.
De igual modo, técnicos de
diferentes áreas estavam empenhados no apetrechamento
dos “stands”, teste da instalação eléctrica e de sistema de
frio, além dos arrumos para
assegurar a visibilidade das
marcas.
Alguns expositores admitem que houve atraso no início
dos trabalhos de preparação
e montagem dos “stands”.
Aliás, até ao fecho desta edição ainda havia empresas a
chegarem ao local da exposição para fazerem a sua parte.
A equipa de domingo conwww.jornaldomingo.co.mz

Expositores engajados nos preparativos da FACIM

versou com alguns expositores com quem cruzou nos
corredores ainda em trabalhos
de finalização. Embora apressados, deu para ouvir as suas
expectativas em relação à 57.ª
edição da FACIM.
Ayzek Mazive é presidente
da Câmara de Comércio e In-

dústria no distrito de Vilankulo, província de Inhambane.
Participa na feira pela primeira vez e disse que o objectivo
principal é divulgar as potencialidades económicas do distrito e buscar parceiros para
a viabilização de negócios em
diferentes áreas com destaque

para turismo e agricultura.
“Vilankulo oferece oportunidades de negócios nas áreas
de agricultura e turismo. Nesta feira esperamos promover a
nossa marca enquanto distrito
para o mundo”, frisou.
Enquanto isso, Quintos
Pessane, director da empresa

Kachana, uma “start up” que
faz impressões personalizadas, encontrava-se a orientar
a sua equipa de trabalho. Ao
ser abordo pelo domingo, disse que a empresa teve alguma
sorte logo na sua primeira participação na FACIM.
É que pelos vistos é a única empresa que tinha máquina de impressão de venil que
serviria para a exposição dos
trabalhos no seu “stand”, no
entanto, já estava a prestar
serviços de impressão a terceiros.
“Viemos com o objectivo de
expor os serviços de impressão personalizada para capas
de celulares, computadores,
entre outros bens, mas estamos aqui a ajudar os outros na
montagem de ‘stands’”, disse.
Segundo Pessane, sendo a
primeira vez, não tem muitas
expectativas, esperando adquirir a experiência de participar numa feira internacional, mas já adianta que está a
ser uma experiência positiva.
Entretanto, jovens estavam
no recinto da exposição para
oferecerem a sua força de trabalho em troca de alguma remuneração, como é o caso de
Mateus, que disse que viu naquele lugar uma oportunidade
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para ganhar algum dinheiro
fazendo qualquer trabalho.
“Vim pedir biscato, há muito trabalho aqui, certamente
vou conseguir alguma coisa”,
disse.
Do lado de fora, havia um
exercício similar: barracas de
venda de comidas e bebidas
erguiam-se defronte da entrada principal. Os comerciantes
informais têm taxas a pagar
aos proprietários dos espaços
onde montam as barracas.
“O problema é que aqui
fora não temos casa de banho;
os que nos alocam os espaços
prometeram montá-las, mas
desde quinta-feira que estamos aqui e ainda não o fizeram”, disse Iva Geane, comerciante.
As barracas do lado de fora
funcionam 24 horas, confeccionando alimentos para
vendê-los aos técnicos que
trabalham na montagem da
exposição. As expectativas
dos comerciantes, segundo
relataram, é recuperar o negócio que ficou comprometido nas edições anteriores devido às medidas de mitigação
da pandemia da covid-19.
“Esperamos superar o défice que tivemos por causa do
novo coronavírus. Até agora o
movimento é positivo, claro
que ainda não chega aos outros anos, embora tenha melhorado muito”, disse uma
comerciante informal.

A FEIRA
O certame, que vai até o
próximo dia 4 de Setembro,
decorre sob o lema “Industrialização: Inovação e Diversificação da Economia
Nacional”. É organizado pelo
Ministério da Indústria e Comércio (MIC), através da
Agência para a Promoção de
Investimento e Exportações
(APIEX) que espera receber
cerca de 50 mil visitantes.
A presente edição da FACIM visa expor as potencialidades de que Moçambique
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Expositores continuam a chegar

dispõe tanto para a produção
como exportação, além de
promover oportunidades de
negócios e de investimentos
nos diversos segmentos do
tecido empresarial nacional e
estrangeiro.
Diferente da edição passada, que foi realizada no modelo híbrido, designadamente presencial e virtual, desta
vez vai decorrer no modelo
tradicional, que é presencial,
permitindo a participação do
sector empresarial nacional e
estrangeiro a todos os níveis.
Todavia, tendo em consideração a reabertura gradual
da economia face à situação
da pandemia da covid-19, vai
prevalecer o modelo híbrido
para os seminários temáticos.
No local da feira, existem 11
pavilhões sub-divididos em
sectores de actividade, nomeadamente serviços financeiros, que inclui instituições
de crédito e seguradoras, expositores estrangeiros, empresas exportadoras, sector
de inovação (empreendedorismo e iniciativas juvenis),
zona de exposição agropecuária e pescas, Ministério
da Indústria e Comércio e
PME, instituições públicas e
expositores nacionais (provinciais), ministérios da Agricultura, das Pescas, Recursos
Minerais e Energia e centro de
conferências.
Os bilhetes de entrada
obedecem a dois modelos de

Informais querem recuperar tempo perdido

Ayzek Mazive

oferta, sendo 200 Meticais
diários por pessoa e 1400 por
semana. O estacionamento
de viaturas custa 100 Meticais
por dia.
Segundo apurou a reportagem do domingo, os expositores nacionais pagaram 4680
por “stand” modular e 5680 o
“stand” personalizado, sendo
que os estrangeiros pagaram
150 e 200 dólares, respectivamente, para áreas cobertas,
dentro dos pavilhões. No caso
de exposições exteriores, o
custo é de 3510 Meticais para
nacionais e 95 dólares para
estrangeiros.
Durante a semana, a feira vai proporcionar oportunidades para intercâmbio e
cooperação, com a realização
de uma série de actividades,
incluindo seminários, sessões
de promoção e bolsas de contacto.
Assim, estão previstos seminários temáticos com enfoque para oportunidades
de investimento e acesso aos
mercados preferenciais, nomeadamente acesso ao mercado americano, no âmbito da
Lei de Crescimento de Oportunidade para África (AGOA),
europeu, através do Acordo
de parceria económica SADC
e UE, acesso ao mercado regional da SADC e aos países
desenvolvidos e em desenvolvimento livre de quota e
direitos (China, Índia, Brasil,
Coreia do Sul).

Notícias expõe
serviços gráficos
e potencial digital

Frederico Jamisse

A Sociedade do Notícias, que também alinha na 57.ª edição da
FACIM, desta vez tem como principal oferta os serviços gráficos
e digitais de acesso aos três jornais da empresa, nomeadamente o
matutino “notícias” e os semanários domingo e “desafio”, segundo o director comercial da empresa, Frederico Jamisse.
“Hoje em dia, os nossos leitores podem ter acesso aos nossos
produtos em formato digital que chegam a qualquer momento sem
necessidade de deslocação”, comentou.
Entretanto, frisou que a Sociedade do Notícias tem a vantagem
de estar presente em todo país, o que lhe permite fazer cobertura mediática nacional. Por isso quer aproveitar este potencial para
vender as ofertas de espaços publicitários de que dispõe nos três
jornais.
Na sua corrida pela digitalização e recurso à tecnologia, a empresa, segundo Frederico Jamisse, vai apresentar na feira serviços
que permitem aos clientes fazer anúncio a partir de casa, seja necrológio, classificados, assim como páginas inteiras.
“Com estes recursos também já dispomos de serviços de pagamento electrónicos através dos serviços de transacção de moeda
electrónica”, disse.
Explicou que a expectativa da empresa é de que até ao fim da
feira se tenha arrecadado mais assinantes, se tenha angariado
clientes para a publicidade e se estabeleçam parcerias.
“Temos projectada a produção de um suplemento especial no
qual o sector empresarial do Estado e não só possam expor as suas
ideias sobre o futuro, projectos, actividades de responsabilidade
social. Para tal, a nossa empresa estará no pavilhão do IGEPE para
dar esclarecimentos”, concluiu.
www.jornaldomingo.co.mz
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Bombas e financiamento
do terrorismo em Cabo Delgado
de bombas de combustível
no país, até porque “é o que
queremos para o desenvolvimento do país. O problema
começa quando estas bombas
adoptam práticas ilegais”.

AGROPROCESSAMENTO
Entretanto, na semana
passada, o Chefe de Estado
inaugurou a fábrica de processamento de farinha de
milho designada Produtos
Alimentares do Norte. Trata-se de uma unidade industrial
pertencente a investidores
nacionais, baseada no bairro Mutava-Rex, na cidade de
Nampula.
Na ocasião, Filipe Nyusi
destacou que a cadeia de valor do milho é um conjunto de
acções interligadas e associadas com potencial de transformar a economia e a vida

Filipe Nyusi exige controlo das bombas de combustíveis

O

Presidente da República, Filipe Nyusi,
denunciou, semana
finda, a participação
de certos proprietários de bombas de combustível, em Sofala, no financiamento do terrorismo em
Cabo Delgado.
Nyusi, que dirigia uma
reunião conjunta dos conselhos de representação do Estado e executivo provincial,
exigiu das entidades que superintende a área dos combustíveis no país uma acção
mais pujante de fiscalização.
“Vocês têm de contro-

lar isso. Proliferação sim, se
é para o desenvolvimento.
Mas se for para lavagem de
dinheiro, não. Movimentem
sim dinheiro, mas de forma
legal”, disse Filipe Nyusi.
Conforme explicou, algumas pessoas, proprietárias
de bombas de combustível,
suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do
terrorismo,
encontram-se
foragidas. “Quando as fomos
procurar, tinham desaparecido”.
Contudo, o Chefe de Estado esclareceu que não se
opõe ao aumento do número

Presidente da República e o ministro Celso Coreia antes da inauguração do empreendimento

PR nas exéquias
de José E. dos Santos
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, participa hoje (28), em Luanda, nas exéquias do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, falecido
no dia 8 do mês de Julho em Barcelona, na Espanha,
onde se encontrava hospitalizado, após doença prolongada.
A presença de Filipe Nyusi em Luanda serve para
confortar e manifestar solidariedade para com o povo
angolano. O Chefe de Estado seguiu ontem para a capital angolana, a partir de Nampula, onde se encontrava em visita de trabalho.
Em declarações à Imprensa, momentos antes de
partir para Luanda, o Presidente da República descreveu o falecido Chefe de Estado angolano como
um grande líder do continente africano, destacando
os laços de irmandade e culturais que unem os povos
das duas nações.
www.jornaldomingo.co.mz

da República.
Estas diferenças de preços,
conforme explicou, espelham
alguma deturpação na cadeia
de valor, sendo por isso importante que o sector privado,
particularmente a indústria de
agroprocessamento e as redes comerciais, deve trabalhar
conjuntamente com todos os
intervenientes da cadeia do
milho para a estabilização dos
preços dos principais produtos
da cesta básica como é o caso
do milho.
“É previsível que em tempo da subida de preço a nível
global se registe alguma especulação a nível nacional, por
isso é fundamental construir
a consciência de sustentabilidade das nossas actividades, a
médio e longo prazos”.
A fábrica tem capacidade
para processar cerca de 26.400
toneladas de farinha por ano,

Nyusi sublinhou que, durante mais de metade dos
47 anos de independência de Angola, José Eduardo
dos Santos trabalhou para a pacificação deste país
africano, num processo de reconciliação com sucesso. Acrescentou que foi também um dos promotores
e fundadores da SADC e lutador pelos ideais do continente.
Na ocasião, o Presidente da República felicitou o
povo angolano pela forma exemplar como conduziu o
processo que culminou com a realização das eleições
gerais e presidenciais, cujos resultados da votação
dão vantagem ao MPLA e o seu líder, João Lourenço.
“Não houve turbulência como a que toda gente
está habituada a ver no mundo”, disse Filipe Nyusi.
Nesta deslocação a Luanda, o Chefe de Estado faz-se acompanhar pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo.

da população que produz essa
cultura.
Por isso, “gostaria de lançar um repto aos sectores
industrial e comercial para
que reflictam seriamente sobre como colher benefícios do
crescimento que o país está
a registar neste momento na
cadeia agrária, em particular
no aumento da produção”.
Acrescentou que o agroprocessamento aumenta valor ao
produto agrário, torna a conservação e o transporte das zonas de produção aos consumidores mais facilitados.
“O preço de um quilo de
milho após o microprocessamento local varia entre 15 e 20
Meticais na zona rural, mas o
preço deste mesmo produto
nos grandes centros urbanos
como Maputo, Beira e Nampula está acima de 40 Meticais
por quilo”, frisou o Presidente

empregando 60 trabalhadores,
entre efectivos e sazonais, e
ainda de absorver o excedente
de produção de cerca de 60 mil
pequenos produtores.
Nos seus três armazéns, a
Produtos Alimentares do Norte pode acondicionar 7500 toneladas de milho, integrando
mais de oito mil produtores
por intermédio de 100 Pequenos Agricultores Comerciais
Empresariais (PACE), no âmbito do programa Sustenta.
Para o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Celso Coreia, a inauguração
ocorre numa altura em que
Moçambique regista, na campanha agrária 2021-2022 uma
queda acentuada do preço de
milho e um maior crescimento da produção deste cereal na
ordem dos 30 por cento, de 1,8
milhão para 2,4 milhões de toneladas.
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Cesta básica está isenta do IVA

O

– esclarece Adriano Maleiane

Primeiro-ministro,
Adriano Maleiane, esclareceu aos empresários da província de
Gaza que o Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA)
é indirecto, por isso a redução
de um ponto percentual, de 17
para 16 por cento, é uma grande
contribuição para o alívio do alto
custo de vida.
Adriano Maleiane visitou, até
sexta-feira, a província de Gaza
para monitorar a implementação
do Plano Quinquenal do Governo e o Plano Económico e Social
2022. Na ocasião, explicou que
o IVA representa, actualmente,
cerca de 35 por cento das receitas
do Estado, daí que a sua revisão
tem impacto muito grande nas
contas públicas.
“Fizemos o cálculo do impacto, mas, ao mesmo tempo,
foi feito o balanço sobre o quanto
reduzimos o impacto do custo
de vida, e é significativo”, frisou
falando a jornalistas no final da
visita. Ao mesmo tempo, foram
feitas contas para que estes 16
por cento sejam efectivamente
cobrados, porque um dos grandes problemas é a fuga ao fisco,
porque há comerciantes que
perguntam aos clientes se querem pagar com IVA ou não.
Quando o consumidor cola-

Adriano Maleiane visitando o projecto das areias pesadas de Chibuto

bora e compra sem IVA está a tirar a
receita que devia servir para construir escolas, hospitais, estradas e
outras infra-estruturas, disse Maleiane.
“As pessoas têm de ver isto
como uma contribuição muito
grande para o Estado. Reparem
que hoje os produtos da cesta básica – arroz, milho, gás de cozinha,
combustível e petróleo de iluminação – estão isentos do IVA, por ser
uma responsabilidade do Estado
contribuir para atenuar o custo de
vida”, disse.

Maleiane destacou ainda que
na agricultura, para além do esforço que o Governo faz no imposto
sobre os lucros, também todos os
equipamentos e outros bens necessários estão isentos do Imposto
sobre Consumo Específico (ICE)
e IVA. No seu entender, esta é a
contribuição do Governo, mas, ao
mesmo tempo, não pode deixar de
cobrar impostos porque as despesas
são enormes, sobretudo na área social em que não espera investimento privado.
“O apelo que faço é que todos

não façamos a pergunta se é com
ou sem IVA quando estivermos a
comprar ”, sublinhou.

AREIAS PESADAS
Adriano Maleiane visitou o projecto das Areias Pesadas de Chibuto, onde constatou que a sua
implementação está no bom caminho, pois a primeira unidade de
processamento já está a ser explorada e apurou que a ideia é chegar a
12 unidades ao longo dos próximos
anos. Entretanto, a companhia
precisa de facilidades de acesso ao

mar e já está a fazer investimentos
para o efeito, sendo que o Governo
vai estudar como ajudar na concretização deste desiderato.
“A impressão que temos é muito boa. O produto que está a sair é
estratégico e coloca Moçambique
como um dos produtores nesta
área. É sinal de que os incentivos
fiscais e todas as condições criadas estão a resultar”. Em relação
às questões ambientais, Maleiane
referiu que os gestores da empresa
explicaram que está tudo acautelado e que no fim da actividade haverá reposição da terra e se vai fazer
a arborização. Ao mesmo tempo,
deixou recomendações para que a
empresa saiba que quando está a
investir os primeiros beneficiários
são as comunidades locais, por isso
tem de criar todas as condições
para ter aceitação no seio desta.
“Se a comunidade não estiver convosco vai ser difícil trabalhar”.
Entretanto, em resposta, os
gestores garantiram que têm em
conta a recomendação porque o
objectivo é trabalhar com as comunidades.
Ainda durante a visita, Maleiane assegurou que o Governo está a
criar condições para que os investidores se sintam motivados. “Saímos daqui satisfeitos e pensamos
que Moçambique está a seguir um
bom caminho”, concluiu.

Guardiões da identidade
O Movimento Cultural e Solidário de
Diálogo, Preservação das Artes, Cultura
e Unidade Nacional homenageou, ontem, na Matola, província de Maputo,
algumas figuras das artes e cultura que
se destacaram na preservação da moral
e identidade cultural, acto dirigido pela
esposa do Presidente da República,
Isaura Nyusi.
Trata-se do escritor Ungulani Ba ka
Khosa, da ceramista Renata Sadimba, dos músicos José Barata e Helena
Nhantumbo e da locutora da Rádio
Moçambique Glória Muianga.
Na sua intervenção, Isaura Nyusi referiu que os distinguidos são uma referência na preservação da moral, cultura
e identidade moçambicana.
Neste contexto, desafiou os jovens
a se inspirarem nos homenageados na
busca de soluções para os problemas da
actualidade.
Entretanto, de igual modo, pediu
aos empresários que abracem a iniciativa de Jaime Mirandolino, mentor do
projecto, para replicá-la pelo país para
inspirar a juventude a construir e preservar a unidade nacional.
“É uma iniciativa inovadora que
acrescenta valor à cultura e identidades moçambicanas. Também pretende

transmitir aos mais novos o amor à pátria”, afirmou Isaura Nyusi.
Destaque-se que a homenagem
consistiu na atribuição de diplomas e
brindes aos laureados por terem sido
algumas das primeiras personalidades
a resgatar a identidade e cultura dos
moçambicanos, período pós-independência.
Esta foi a V Edição, sendo que já
foram homenageados o músico José
Mucavele, o coreógrafo e antigo director da Companhia Nacional de Canto e
Dança David Abílio, o professor Orlando da Conceição, o professor Ernesto
Dzevo (Ximanganine), os músicos António Marcos, Dilon Djindji, Elvira Viegas, Mingas e Alberto Mutcheka.
Entretanto, Jaime Mirandolino,
mentor do projecto, explicou que “privilegiamos nas homenagens acções
conducentes à protecção e cuidados
do meio ambiente. No nosso entender, cada um de nós tem um papel na
protecção do meio. Plantando árvores
no local onde decorre a homenagem,
lançamos um repto de consciencialização sobre a temática das mudanças
climáticas”.
Acrescentou que, através deste movimento, cria-se uma plataforma in-

Isaura Nyusi ladeada por Glória Muianga e José Barrata, à esquerda; Renata Sadimba,
Ungulane Ba ka Khosa e o representante da Helena Nhantumbo

teractiva com os fazedores das artes e cultura,
consolidando os valores da moçambicanidade
e de unidade nacional, explorando a diversidade cultural e resgatando os valores identitários
dos moçambicanos.
O evento contou com a presença do governador da província de Maputo, Júlio Parruque,

do presidente do Conselho Municipal da Matola, Calisto Cossa.
Participaram também figuras ligadas às artes moçambicanas, tendo sido abrilhantado
com actuacões do guitarista Zoco Dimande, do
saxofonista Orlando da Conceição, a flautista
Catarina Rombe e o músico António Marcos.
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Imprensa do sector público
precisa de ser sustentável
d

A

Domingos Nhaúle

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

comunicação social do
sector público é desafiada a se reinventar
para garantir audiência e auto-sustentabilidade, perante um públi-

co cada vez mais exigente. O
desafio foi lançado semana
finda, em Matutuíne, província de Maputo, durante
o II Conselho Coordenador
do Gabinete de Informação (GABINFO), cuja sessão
de abertura foi dirigida pelo

Primeiro-ministro, Adriano
Maleiane.
Os gestores dos órgãos de
informação do sector público
reuniram-se para delinear
estratégias de melhoramento dos conteúdos e geração
de receitas ou lucros, tal

como o faz o sector privado,
mas sem perder de vista a
tarefa principal de informar
e formar.
É também desafio a produção e difusão de conteúdos e
programas de entretenimento que cativem a audiência.

Como responder a estes
desafios foi a pergunta colocada a alguns gestores, designadamente, Sociedade do
Notícias (SA), Televisão de
Moçambique, Rádio Moçambique e à directora do GABINFO.

Temos responsabilidade
– Júlio Manjate, PCA da Sociedade do Notícias

Júlio Manjate, presidente do Conselho de Administração
da Sociedade do Notícias (SA), empresa participada pelo
Estado, começou por esclarecer a diferença entre uma entidade pública e participada.
Explicou que há um pressuposto nas empresas públicas
que é a comparticipação directa do Estado nas despesas da
componente social.
Disse que as participadas maioritariamente pelo Esta-

do como é o caso da Sociedade do Notícias, mesmo não
tendo uma subvenção directa dos fundos do Estado, têm
a obrigação de cumprir a responsabilidade social de comunicação.
“A comunicação tem de ser feita tendo em conta a
necessidade da elevação dos níveis de cidadania. Temos
a obrigação de a fazer, independentemente de o Estado
prover ou não recursos de forma directa”, explicou.
Para Manjate, o desafio que se coloca é tornar o sector
público de comunicação social mais rentável, o que passa
por serem sustentáveis e poderem suportar os seus próprios custos de funcionamento.
Acrescentou que estas empresas podem gerar lucros,
mas não se pode exigir que essa seja a sua função principal, porque têm a responsabilidade social de educar, o
que não acontece tanto no sector privado.
“Muitas vezes as empresas públicas de comunicação
social corrigem distorções geradas por uma informação
que foi dada de forma menos correcta, o que acaba distorcendo a competitividade”, destacou.
Segundo Manjate, o lucro de uma comunicação bem
feita é através das atitudes e comportamento dos cidadãos,
o que não é quantificável. “São aspectos que, acredito,
dentro da legislação poderão ser melhorados, porque na altura da criação das empresas havia uma perspectiva e agora
pode haver algo por melhorar na lei”.

Nossa missão não é produzir lucros
– Hélio Jonasse, PCA da Televisão de Moçambique
O presidente do Conselho de Administração da Televisão de Moçambique
– empresa pública – reconheceu que as
empresas jornalísticas do sector público
precisam de se reinventar para responder aos desafios do mercado e da globalização, até porque não devem viver de
mão estendida. Há, assim, a necessidade de buscar parcerias para reforçar o
“bolo” que recebem do Estado.
“O nosso processo de gestão é bastante complexo, porque temos de encontrar formas de acrescentar àquilo
que recebemos através do Orçamento
do Estado”, referiu.
Explicou que para uma televisão
produzir conteúdos que cativem os telespectadores é preciso conhecer o seu
pensamento de modo a buscar assuntos
que sejam compatíveis com o seu interesse.
“Depois desse exercício, há que avaliar o impacto financeiro desse projecto
ou programa para depois ir ao mercado
verificar, com base em inquéritos, se
tais conteúdos correspondem aos anseios do público”, afirmou.
www.jornaldomingo.co.mz

Se as pessoas
responderem positivamente pode-se, em seguida,
dirigir-se aos empresários e propor
anúncios
publicitários durante a
emissão dos referidos programas,
o que pode gerar
algum dinheiro.
Admitiu
que
o mercado está
bastante agressivo, numa altura
em que o “bolo”
começa a ter fatias muito pequenas.
“Isso implica uma reinvenção, buscando dinheiro em algum sítio”. Para Hélio Jonasse, não é possível as empresas
públicas gerarem lucros com os parcos
fundos que recebem do Estado.
“Como televisão pública temos responsabilidade social e, nesse sentido,
há coisas que devemos fazer que os privados não são obrigados a fazê-lo. Até

pode gerar-se lucros através de uma
direcção comercial, mas depois há que
cobrir a parte social, que acaba retirando os recursos angariados”, destacou.
Defendeu a avaliação dos órgãos de
outra forma. “Em vez de nos obrigar a
buscar lucros, seria bom avaliar-nos em
função do trabalho que desenvolvemos
e que serve para prevenir conflitos ou
convulsões sociais. Esta é a nossa missão
e não o lucro”.

Prioridade
é digitalização
– Abdul Naguibo, PCA da Rádio
Moçambique
Abdul Naguibo, presidente do Conselho de Administração
da Rádio Moçambique, afirmou que há que adoptar medidas
para que as empresas públicas de comunicação social atinjam
outros patamares, o que passa pela identificação das respectivas soluções.
Explicou que as empresas funcionam com condicionalismos financeiros, “mas, neste momento, somos desafiados a
trazer soluções para superar o défice orçamental”.
Para Naguibo, trata-se de uma mudança de paradigma que
tem de ser concretizada. “Na rádio temos de modernizar as
infra-estruturas, digitalizar os programas de transmissão para
poder competir no mercado”.
Apontou igualmente a capacitação institucional como outra prioridade, de modo a competir no mercado cada vez mais
agressivo, aliado à evolução das tecnologias de informação.
“A Rádio Moçambique tem o desafio de se modernizar e
digitalizar-se, o que passa pela capacitação dos profissionais,
porque hoje tudo funciona com base nas tecnologias”, explicou.
Anotou ser imperiosa uma injecção financeira para assegurar que a rádio seja auto-sustentável e tenha condições
para funcionar, “nomeadamente, adequar as instalações às
exigências do mercado, o que significa digitalizar o sistema de
transmissão e informação”.
Partilhou que a rádio tem um projecto de modernização e
digitalização orçado em 95 milhões de dólares que aguarda a
aprovação do Governo.
O objectivo, segundo explicou, é substituir o equipamento, na sua maioria, completamente descontinuado. “Defendemos que é possível uma reinvenção e, segundo o Primeiro-ministro, é algo tangível, mas primeiro temos de recuperar a
capacidade técnica e operativa”.
Entende que as empresas públicas não têm possibilidade
de gerar lucros, “mas produzir alguma receita para complementar o que recebe do Orçamento do Estado”.
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Pedimos equilíbrio orçamental
– Emília Moiane, GABINFO
Para a directora do GABINFO, Emília
Moiane, o que se está a pedir às empresas
públicas é que tenham sustentabilidade e não necessariamente gerar lucros,
“no sentido de que com a comparticipação do Estado consigam juntar algum
dinheiro para pagar os custos de funcionamento”.
Segundo explicou, pretende-se que
as empresas consigam, com recursos
próprios, pagar as despesas correntes,
designadamente água, luz, combustível, entre outras.
“Estamos a pedir que tenham equilíbrio orçamental, não tanto produzir
lucros porque temos a consciência de
que não o vão conseguir pela sua natureza de prestadores do serviço social de
informação”, ressalvou.
Para ela, a necessidade da reinvenção ou agressividade do sector prende-se com o facto de as empresas jornalísticas produzirem conteúdos à altura de
atrair a audiência.
“O facto de serem empresas participadas não retira a importância de ter
uma programação atractiva e notícias
que cativem o público”, afirmou.
No que diz respeito ao evento em si,
explicou que foi bastante produtivo por
acontecer numa altura em que o país se
prepara para o próximo ciclo eleitoral,
num exercício em que o sector público
de comunicação social tem responsabilidades acrescidas.

CONTRIBUIR
PARA A EDUCAÇÃO CÍVICA

A directora do Gabinete de Informação (GABINFO) apela aos órgãos de
comunicação social públicos e privados a contribuírem para a educação
cívica eleitoral e divulgação das informações necessárias para que os cidadãos exerçam o seu direito de voto de
forma livre e transparente, nas eleições autárquicas de 2023.
Emília Moiane fez esta exortação,
sexta-feira, no encerramento do II
Conselho Coordenador da instituição,

que decorreu sob o lema “Fortalecendo a Informação e a Comunicação Pública rumo às Eleições Autárquicas de
2023,
Na ocasião, disse ser imperioso que
a comunicação social assuma, a partir de agora, o compromisso de uma
maior e acelerada organização para
um melhor desempenho durante as
sextas eleições autárquicas marcadas
para o dia 11 de Outubro.
“Assumimos o compromisso de
aprofundarmos o debate, junto das
entidades competentes, sobre as
questões da legislação abordadas

neste conselho coordenador relativamente à gestão do tempo de antena nos órgãos públicos e à gestão das
redes sociais no período eleitoral”,
afirmou.
Acrescentou que o actual contexto
marcado pela eleição de Moçambique a membro não-permanente do
Conselho de Segurança das Nações
Unidas acresce a responsabilidade
de uma cobertura das acções a serem
desenvolvidas durante os dois anos
do mandato, garantindo informação
permanente sobre a agenda e os desafios de Moçambique neste fórum.
Disse ser imperioso que o sector público de informação aprofunde o debate no sentido de buscar a
sua sustentabilidade, através de uma
abordagem inovadora em um mercado cada vez mais exigente e concorrencial, num contexto de escassez de
recursos.
O encontro teve a duração de dois
dias e debateu temas como balanço
do cumprimento das recomendações
do I Conselho Coordenador e das actividades realizadas entre o segundo
semestre do ano passado e primeiro
deste; papel dos Órgãos de Comunicação Social no Processo Eleitoral;
Importância do Mandato de Moçambique como membro Não-Permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, entre outros.

LIGAÇÃO BAIXA E ZIMPETO

BRT é uma certeza
A partir de 2024, o sistema rápido de transporte, denominado BRT,
vai estar operacional, através de
uma linha que liga a baixa e o bairro
do Zimpeto, na entrada da cidade de Maputo, após o Governo e o
Banco Mundial acordarem, quarta-feira passada, o investimento de
250 milhões de dólares americanos
para a implementação do ambicioso projecto que vai revolucionar as
condições de mobilidade na capital.
O serviço público de transporte
vai implicar o estabelecimento de
paragens adequadas – nas quais os
passageiros poderão adquirir o bilhete de acesso aos autocarros – e
uma via única de circulação para
cerca de 120 autocarros.
Contrariamente ao projecto inicialmente traçado, a nova linha vai
estender-se da Praça dos Trabalhadores, passando pelas avenidas
Guerra Popular, Acordos de Lusaka,
FPLM, Julius Nyerere, Praça da Juventude, seguir até Missão Roque,
na Avenida de Moçambique. Não
vai contemplar a Avenida de Moçambique, entre Missão Roque e o
nó da Estrada Nacional Número 4,
mais concretamente na antiga Brigada Montada.

O único ramal que está integrado no projecto anteriormente divulgado compreende o troço entre
a rotunda da Missão Roque e o terminal do Zimpeto. Para facilitar o
acesso aos moradores do município
da Matola, será melhorado um conjunto de estradas para alimentar a
linha dos autocarros do BRT. Com
efeito, a Avenida 4 de Outubro, entre Zona Verde e George Dimitrov,
as estradas Khongolote-Mulombela, Intaka 2-Mafurreira no Zimpeto
e Drive In-Intaka beneficiarão de
melhoramentos.
A boa nova para os automobilistas da cidade de Maputo tem a ver
também com as transformações
que ocorrerão na Avenida Maria de
Lurdes Mutola, entre Magoanine e
o cruzamento da Missão Roque. A
Avenida Sebastião Marcos Mabote, que liga a Praça da Juventude e
a Estrada Circular de Maputo, será
igualmente melhorada.
A rota Xikhelene-Hulene-Magoanine, que compreende a Avenida Julius Nyerere, vai mesmo ser
ampliada, estando previstas demolições de infra-estruturas de serviços, comércio e residências.
Na zona da Praça da Juventude,

no terreno que chegou a ser projectado para se construir um cemitério, será erguida uma sala de
comando para monitorar todo o
sistema de transportes da Área Metropolitana de Maputo.

CONCURSO PÚBLICO

domingo soube na Agência Metropolitana de Transportes que será
lançado brevemente um concurso
público internacional para o fornecimento dos autocarros. Espera-se
que na frota a alocar para o sistema
sejam colocados na operação autocarros com uma média de 90 lugares cada. O administrador Armando
Mbebele garantiu que está a ser fechado o estudo de viabilidade, através do qual ficará definida a localização das estações dos autocarros.
O referido estudo vai ainda definir se as estações ficarão no meio
ou numa das laterais da via. No projecto inicial, as estações deviam ser
colocadas no eixo da estrada, com
base num modelo que vem sendo
usado em grandes cidades do Brasil,
bem como em algumas capitais dos
países da América Latina e da Ásia.
A velocidade dos autocarros será
regulada, com distanciamentos de
cerca de três a cinco minutos cada,

A velocidade e distanciamento entre os autocarros serão regulados

sendo estipulado o tempo de paragem para o embarque e desembarque dos passageiros. Destaque-se
que a região do Grande Maputo
registou uma explosão em termos
demográficos, que se traduziu no
surgimento de diversos bairros re-

sidenciais. Segundo projecções, o
crescimento rápido originou maior
necessidade de mobilidade de pessoas e bens, estimando-se que se
atinja quase quatro milhões de pessoas até 2035 na Área Metropolitana
de Maputo.
www.jornaldomingo.co.mz
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FACIM volta com tudo
O Centro Internacional de Feiras e Exposições de Ricatla, no distrito de Marracuene, província de Maputo, vai receber a
partir de amanhã a 57.ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM), a maior
montra das potencialidades económicas
de Moçambique.
A primeira edição foi realizada a 24 de
Julho de 1965 na então cidade de Lourenço Marques (actual Maputo), numa iniciativa de um grupo de empresários portugueses, com o objectivo de demonstrar
a virtude e a vitalidade da então província
ultramarina de Moçambique.
Facto é que, cinco anos depois do primeiro certame, a FACIM foi admitida
como membro de pleno direito da União
das Feiras Internacionais, em reconhecimento do papel que desempenhava na
divulgação das actividades económicas
da região em que se enquadrava.
Desde então, ano após ano, a feira foi-se consolidando, até fazer parte do roteiro das principais mostras na região Austral
de África, no continente e no mundo. Esta
popularidade da FACIM pode ser atestada
pela participação de países e empresas
oriundos de todos os continentes.
Entretanto, quase seis décadas depois, em 2020, pela primeira vez na sua
história, a feira não se realizou devido às
imposições da pandemia da covid-19,
nomeadamente a restrição da circulação de pessoas de um país para o outro e
a proibição de aglomerados. Felizmente,
para o alívio de todos, principalmente da
comunidade empresarial moçambicana e
www.jornaldomingo.co.mz

não só, no ano passado, com todos os cuidados para evitar que aquele espaço fosse
foco de propagação da covid-19, a exposição foi retomada, todavia, no formato
híbrido, ou seja, presencial e virtual.
Como era de se esperar, a afluência de
países, empresas e visitantes foi reduzida em relação aos anos anteriores. Mesmo assim, foram 13 países que se fizeram
presentes no certame, contra 21 em 2019,
além de 44 empresas estrangeiras e quase
900 nacionais.
Um dado importante é que para a
presente edição volta-se para o modelo presencial e, até o momento, mais de
20 países confirmaram a sua presença na
exposição, para além de 1750 empresas
nacionais e 350 estrangeiras. Os organizadores esperam que a feira seja visitada por pelo menos 50 mil pessoas, nos
próximos sete dias, um número bastante
encorajador num ano de retoma.
Dos países que já confirmaram a sua
presença destaque vai para a África do
Sul, Alemanha, Botswana, Brasil, Coreia do Sul, Espanha, França, Indonésia,
Itália, Israel, Guiné Equatorial, Quénia,
Malawi, Portugal, Reino Unido, Ruanda, Tanzânia, Tailândia, Turquia, Uganda, Zimbabwe e Reino dos Países Baixos,
totalizando vinte e dois, contra treze da
edição passada.
De per si, estes números demonstram
que os níveis de confiança em relação a
Moçambique e sua economia estão em
alta, ou seja, os investidores consideram o nosso país um destino certo para

o seu dinheiro, caso contrário ninguém
ousaria participar na exposição, sobretudo numa altura em que a conjuntura
do mercado internacional não dá sinais
de melhorias, com os custos de produção
a subirem cada vez mais devido à guerra
entre a Rússia e Ucrânia.
Quanto a nós, estão de parabéns os
organizadores desta feira pelo facto de
não terem poupado esforços para mobilizar os expositores a acreditarem que,
apesar de todos os problemas que possam existir, vale a pena participarem
na FACIM que é, na verdade, o fórum de
convergência para Homens de negócios
de todo o mundo.
Ainda assim, entendemos nós que
a Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações (APIEX) tem alguns desafios pela frente, com destaque
para a rentabilização do Centro de Feiras
e Exposições de Ricatla, de modo que
não seja utilizado apenas na semana da
FACIM.
O outro desafio tem a ver com a construção de infra-estruturas definitivas,
por se saber que as tendas usadas para
a exposição têm um ciclo de vida curto.
Aliás, aquando da inauguração daquele
espaço em 2011, falou-se de um tempo
de vida útil de 10 anos. Por isso, tornou-se urgente a construção do pavilhão
multi-uso.
Almejamos que no final dos sete dias de
exposição sejam firmadas parcerias empresariais que são, em última instância, os
objectivos de qualquer feira económica.
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O regresso do G19
Cerca de seis anos depois da interrupção,
o Banco Mundial voltou, formalmente, na
semana finda, a providenciar apoio directo ao Orçamento do Estado. A retoma foi
simbolizada pela assinatura, segunda-feira,
em Maputo, de um acordo ao abrigo do qual
esta instituição financeira de Bretton Woods
compromete-se a desembolsar, a favor de
Moçambique, 300 milhões de dólares para
os próximos três anos. Por apoio directo ao
Orçamento entende-se o mecanismo que
obriga os parceiros de apoio programático a
depositarem a sua contribuição no Tesouro,
sob gestão do Governo, para financiar actividades previamente acordadas.
Neste caso, o montante destina-se a iniciativas impulsionadoras do financiamento
público e privado. Dito por outras palavras,
o dinheiro vai servir a projectos de infra-estruturas que ajudem a dinamizar actividades económicas e áreas sociais como saúde, educação, aumento da protecção social,
visando, em última instância, melhorar as
condições de vida da população.
Ainda na semana finda, o Banco Mundial aprovou outros 250 milhões de dólares,

destinados, desta feita, ao financiamento
de um sistema inteligente de transporte na
região metropolitana de grande Maputo (ci-

O investidor só coloca
o seu dinheiro num país
havendo garantias de boas
práticas governativas. E,
feliz ou infelizmente, um
dos indicadores desse ambiente é a existência de uma
cooperação sã com o Banco
Mundial e Fundo Monetário
Internacional
dades de Maputo e Matola e as vilas de Boane e Marracuene). A ideia é elevar a qualidade de serviços e mitigar os problemas de
congestionamento, principalmente à hora
de ponta.
Em nossa opinião, mais do que uma

simples retoma, este gesto do Banco Mundial demonstra, no final do dia, o nível de
confiança da comunidade internacional em
relação ao nosso país, mormente no que diz
respeito à gestão de finanças públicas.
Mais do que os 300 milhões de dólares,
Moçambique ganha também pelo facto de
este convénio representar um chamamento
aos outros parceiros de apoio programático ao Orçamento, também conhecidos por
G19 (que inclui instituições multilaterais
e países) no sentido de que está na hora de
voltarem a ajudar o país.
Aliás, é preciso recordar que qualquer
uma das instituições de Bretton Woods é
um farol também para a atracção de investimento directo estrangeiro. Na verdade, o
investidor só coloca o seu dinheiro num país
havendo garantias de boas práticas governativas. E, feliz ou infelizmente, um dos indicadores desse ambiente é a existência de
uma cooperação sã com o Banco Mundial e
Fundo Monetário Internacional (FMI).
Assim, está de parabéns o Governo moçambicano pela sua diplomacia perspicaz
sem a qual não teria sido possível conven-

cer a praça financeira internacional que,
primeiro, Moçambique reconhece os erros
cometidos no passado e, segundo, que há
todo um esforço para evitar que estas falhas
se repitam no presente e no futuro.
Foi esta, aliás, a tónica quer do ministro
da Economia e Finanças, Max Tonela, que
assinou o acordo de subvenção em nome
do Governo, quer da directora do Banco
Mundial para Moçambique, Madagáscar,
Maurícias e Comores, Idah Z. Pswarayi-Riddihough.
Na sua intervenção, o ministro disse esperar contar também, a breve trecho, com
o apoio dos outros parceiros para além do
Banco Mundial. Enquanto isso, a directora
do Banco Mundial explicou que o acordo
de financiamento baseia-se nos esforços de
reformas realizados pelo Governo moçambicano nos últimos anos, visando reforçar a
responsabilidade e transparência no sector
público. Por estas e demais razões pensamos nós que estão criadas as condições para
o regresso de parte significativa se não de
todos os membros do G19 para o financiamento directo ao Orçamento do Estado.

MUTONYEDHO
António Barros

Agricultura motor do desenvolvimento
A primeira vez que visitei a República Popular da China foi em Agosto de 1987,
quando, em missão de serviço, acompanhei
o então Primeiro-ministro de Moçambique,
Mário da Graça Machungo, em visita àquele
país.
O objectivo da visita era colher a experiência chinesa no âmbito das reformas que
aquele país estava a imprimir para dinamizar
o seu desenvolvimento e eliminar o fosso entre a cidade e o campo com base na agricultura.
Reavivar a iniciativa, desobstruir a circulação do campo para a cidade, satisfazendo as
necessidades dos camponeses em produtos
manufacturados, ciência, cultura e educação
e o estabelecimento duma remuneração aos
camponeses compatível com a entrega, bem
como a promoção de ocupações subsidiárias
no seio das comunidades rurais são algumas
medidas adoptadas pelo partido e Governo
chinês, para impulsionar o ritmo de crescimento da sua economia e motivar o desenvolvimento das forças produtivas.
Mesmo tendo em conta as identidades
nacionais, problemas e especificidades, há
muitos elementos comuns a reter, que poderiam servir de referência para os moçambicanos, no quadro do programa de reforma
da estrutura económica. Para Moçambique
que também tem o desafio de reabilitar a sua
economia, passando necessariamente por
medidas corajosas, não é de somenos importância ouvir, ver e reter o contributo que as
experiências já acumuladas pelos chineses
podem representar no nosso programa de
reabilitação económica. Aliás, a libertação

da iniciativa e a autonomização dos sectores económicos, diminuindo a intervenção
administrativa do Estado nos sectores produtivos, são algumas das linhas estratégicas
do programa moçambicano de reabilitação
económica. Daqui, o interesse evidente que
a delegação moçambicana teve de conhecer
e colher ao máximo todo um conjunto de
aspectos conceptuais e práticos da reforma
económica chinesa, iniciada em 1979, trinta
(30) anos após a sua independência.
As experiências dos primeiros anos da introdução do programa chinês de reforma da
estrutura económica concebido para quatro
direcções fundamentais, nomeadamente
ampliação do poder de decisão das empresas
do Sector Empresarial do Estado, reforma do
sistema de planeamento, o estabelecimento
de um sistema nacional de preços e expansão do intercâmbio económico e tecnológico exterior e nacional, demonstram avanços
positivos, principalmente na área rural. Com
efeito, apenas para citar alguns exemplos, de
1979 a 1984 a produção anual de cereais aumentou de 304 milhões para 400 milhões de
toneladas. A produção de algodão em 1984
teve um rendimento de 5,5 milhões de toneladas, uma vez e meia superior à produção
de 1978, antes da tomada destas medidas.
Segundo me foi dado a conhecer, antes do
início da reforma rural, como também é conhecida a reforma da estrutura económica, a
produção anual de algodão na China, durante quinze anos, não passava de dois milhões
de toneladas.
“Nós mudámos a estrutura do nosso país
que era incompatível com o desenvolvimen-

to das forças produtivas na agricultura e introduzimos em todo o território o sistema de
responsabilidade contratada para a produção com remuneração vinculada à entrega”
– disse o responsável da comissão nacional
de reforma da estrutura económica, Gao
Shang, quando explicava ao então Primeiro-ministro Mário Machungo as medidas aplicadas, acrescentando que isso fez acordar a
iniciativa, criatividade e interesse dos 800
milhões de camponeses chineses. Outra medida importante adoptada com a reforma da
estrutura económica foi a de se delinear uma
clara distinção entre as funções do Governo e
as empresariais, dando-se maior autonomia
às empresas e ampliando-se o seu poder de
decisão.
Quer dizer, o Estado deixou de exercer
controlo rígido e excessivo sobre as empresas. A descentralização foi uma realidade.
Os governos provinciais e locais não necessitavam de consultar o Governo Central para
tomarem determinadas decisões. Assim, o
valor global do rendimento das empresas aumentou 10,2% depois da introdução das medidas e, conforme nos disseram, as empresas
deixaram de “comer da grande panela do Estado” e os operários e funcionários “da grande panela das empresas”. Neste momento, as
taxas e os lucros produzidos pelas empresas
contribuem com mais de 80% da receita financeira do Estado.
Os vários rios de que o país dispõe têm
grande potencial de água que permite irrigar os campos e fazer de Moçambique um
dos maiores produtores de alimentos da
África Austral e, por que não, do continente

africano. Os rios Rovuma, Lúrio, Lugenda,
Monapo, Ligonha, Licungo, Molocué, Chire,
Revubué, Zambeze, Luenha, Pungué, Revué, Mussapa grande e Mussapa pequeno,
Buzi, Save, Limpopo, Incomati e Maputo são
alguns rios que, se bem aproveitados, as suas
águas dão para irrigar milhares de hectares.
Alguém me disse um dia que um país com
as potencialidades que o Vale do Zambeze
tem não pode ter populações a morrerem à
fome por falta de alimentos. Precisamos de,
nos próximos anos, construir barragens para
reter as águas que se perdem no oceano Índico. Se, sem aproveitarmos o mínimo dos
caudais das águas desses rios, os índices de
produção agrícola cresceram, tendo a balança comercial do sector agrário registado
no primeiro semestre do ano passado um
incremento de 69%, equivalente a USD 127
milhões, quando comparado com 2021, o que
será desta balança se tivermos barragens retendo água para irrigar os campos agrícolas?
No que toca aos cereais, de acordo com o inquérito agrário, destaque vai para o aumento das exportações de milho, que atingiram
USD 35 milhões. Temos de envidar esforços
para se aumentar a produção de arroz. Os esforços não podem estar só concentrados no
Chokué, mas devemos também olhar para os
regadios de Mopeia, Nante, Chinde, Namacurra, Búzi, entre outros.
O Instituto de Cereais de Moçambique
deve fazer uma experiência nas regiões onde
tem silos, para fazer o que os chineses chamam de “sistema de responsabilidade contratada para a produção com remuneração
vinculada à entrega”.
www.jornaldomingo.co.mz
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PARQUE NACIONAL DO BAZARUTO

Onde o turismo
é de classe mundial
d

O

Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto
(PNAB) é famoso a nível
internacional pela qualidade do turismo que ali
se pratica. Por exemplo, tem uma
estância turística exclusiva na qual
o hóspede paga de cinco a 15 mil
euros por dia e é tratado como um
deus. É uma versão actualizada do
Jardim do Éden. Mas também está
prenhe de desafios.
A vocação do PNAB é preservar
espécies de fauna e flora marinha
em vias de extinção, entre as quais
se destacam a última população
de dugongos existente na costa do
Oceano Índico, quatro espécies de
tartarugas marinhas, cavalos marinhos, entre outros que circunvagam ao redor das ilhas Bangue,
Magaruque, Benguerra, Bazaruto
e Santa Carolina, que compõem o
arquipélago.
No total, as ilhas estendem-se
por cerca de 55 quilómetros (km)
na direcção Norte-Sul, sendo que
a maior ilha é a de Bazaruto, com
cerca de 32 km de comprimento e
perto de cinco de largura e a menor é a ilhota Bangue.
Neste espaço também habitam

Vista parcial da esplanada do Azura Benguerra Island

Entretanto, a receita colectada
através da cobrança de taxas de
entrada dos turistas, que oscila
entre 20 e 30 milhões de Meticais
por ano, não é suficiente, sequer,
para cobrir as despesas de aquisição de combustível para a fiscalização.
Dados a que tivemos acesso
no local indicam que as receitas
anuais do parque
não atingem 10 por
cento do orçamento necessário para o
seu funcionamento
e, desta cifra, 20
por cento devem
ser canalizados ao
Estado, outros 20
por cento são entregues às comunidades e o remanescente é usado
Armando Nguenha, administrador do PNAB
para as despesas
internas, o que cormacacos típicos, pequenos antí- responde a cerca de 12 milhões de
lopes, flamingos, pelicanos, lon- Meticais.
tras, golfinhos, baleias e cro“Este valor não cobre as necescodilos nos lagos das duas ilhas sidades em termos de consumo
principais, centenas de espécies de combustível ao longo do ano e,
de peixes, perto de 160 espécies se consegue cobrir, não podemos
de pássaros e numeroso gado ca- fazer mais nada”, disse o adminisprino.
trador do PNAB, Armando NguePara assegurar a fiscalização de nha.
toda a área, o PNAB conta com o
Conforme apurámos, o consuapoio de uma Organização não- mo mínimo anual de combustí-Governamental (ONG) deno- vel varia de 20 mil a 50 mil litros
minada African Parks, que tem dependendo das marés que, se
interesses na conservação no forem baixas, podem obrigar às
continente africano e que colecta demasiadas curvas e contracurvas
fundos junto de vários doadores por causa dos bancos de areia; se
internacionais.
forem altas conduzem a um rewww.jornaldomingo.co.mz

dobrar de esforços para vencer as
grandes ondas que se formam por
ali.

de ser mais eficientes no controlo
de entradas de turistas, sobretudo porque o parque não tem portões físicos como
os outros que são
terrestres. Se conseguirmos ter este
controlo, as nossas receitas podem
chegar a três milhões de dólares e,
quem sabe, ultrapassar”.
Para o efeito, o
PNAB está a apertar
o cerco aos operaIlídio Uamusse, gestor de Turismo do PNAB
dores de serviços
de transporte de
Aliás, uma das embarcações passageiros por helicópteros e por
usadas pela administração do embarcações que se furtam ao dePNAB para o transporte de 12 ver de pagar as taxas pelo pouso e
passageiros, geralmente fiscais, e acostagem nas ilhas.
respectivos mantimentos, conso“Tivemos um caso em que foi
me cerca de 400 litros de gasolina preciso congelar as contas de uma
numa viagem de ida e volta de empresa, por instrução judicial,
Vilankulo para a ilha de Bazaruto, para que os respectivos gestores
que fica no ponto mais a Norte do compreendessem que deviam
parque. “Isto é inegociável”.
cumprir com as suas obrigações”,
Nestes termos, o parque olha disse Nguenha.
para os três milhões de dólares,
O que as autoridades do parequivalentes a aproximadamen- que estranham é que as referidas
te 190 milhões de Meticais, que a empresas têm níveis de facturaAfrican Parks oferece anualmen- ção extremamente altos, uma vez
te, como fundamentais para o que, no caso dos táxis aéreos de
alcance dos objectivos de preser- helicóptero, cada passageiro paga
vação do ecossistema do parque cerca de 200 dólares, o equivalenque tende a atrair cada vez mais te a 12.600 Meticais por um voo de
turistas.
cerca de cinco minutos. Entretanto, a taxa cobrada pelo pouso não
À BUSCA DE
vai por aí além.
EFICIÊNCIA
Quem se desloca às ilhas de
Nguenha sublinha que “temos
barco, e vai de manhã para re-

gressar ao final do dia, os chamados turistas do dia, paga a volta de
4500 Meticais por pessoa, com direito a um buffet de mariscos e algumas bebidas e acesso a facilidades erguidas pelo PNAB, tais como
lavabos, área para relaxamento e
acesso à praia.
Na incansável busca pela eficiência na colecta de receitas, a
administração do PNAB também
investiu em Postos de Informação
Turística (PIT) que foram estrategicamente construídos no Aeroporto de Vilankulo e locais de
acostagem de embarcações para
o embarque e desembarque de
turistas que pretendem aceder às
ilhas.
A opção pelos PIT resultou do
facto de ter sido constatado que
quando as estâncias turísticas
publicitam os seus serviços não
indicam que estão localizadas
numa área de conservação onde
as actividades são regidas por um
código de conduta para o mergulho, ancoragem, pesca desportiva,
entre outros.
Assim, espera-se que a partir
destes balcões seja possível colher
dados mais realísticos dos turistas que acedem ao parque por dia
para a consequente cobrança de
taxas de entrada pessoal, de embarcações de avionetas e helicópteros.
As taxas cobradas pelo parque
para o acesso de turistas nacionais
são de 400 Meticais por pessoa,
para estrangeiros provenientes
dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) a taxa é de 600 Meticais e
para o resto do mundo 900 Meticais. E, mesmo assim, alguns entram e saem sem pagar um tostão.
O gestor de Turismo do PNAB,
Ilídio Uamusse, reforçou que a
melhoria da eficiência na cobrança de taxas também deve
acontecer em relação às taxas de
ocupação de espaço que é de três
mil Meticais anuais por cada hectare (ha), 10 mil Meticais pelo uso
de cada quadriciclo motorizado,
carro eléctrico (golf cart) e 15 mil
Meticais por cada embarcação,
dependendo do seu tamanho e
capacidade.
Uamusse acrescentou que o
Governo também deve manter
funcional o mecanismo de cobrança de impostos para os pagamentos de alojamento que são feitas fora do país, cujas declarações
continuam a escapar ao controlo
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das autoridades afins.
A discussão em relação às taxas de ocupação tem sido feita
em surdina porque até se diz que
os concessionários das áreas reconhecem que o que pagam neste parque é muito pouco quando
comparado com o que paga em
parques similares de outros países
onde actuam.

DUGONGOS
RECUPERAM
E ANIMAM TURISMO

Na componente de conservação, a administração do PNAB
celebra o facto de estar a registar
uma notável recuperação do número de dugongos, o que, no seu
entender, demonstra que há uma
crescente consciencialização da
comunidade local e operadores
turísticos sobre a importância da
preservação da flora e fauna.
“Os números começam a se
mostrar encorajadores porque recentemente foi avistado um grupo
de mais de 50 dugongos e a última vez em que isso aconteceu foi
na década de 60”, disse Armando
Nguenha.
Adiante, referiu que parte destes animais tem sido vista fora da
área de protecção total, o que le-

tar um recorde, considerando
que, até ao momento, o melhor registo de entradas de visitantes foi de 2019, com cerca
de 27 mil turistas.
“Se tudo correr conforme
as nossas previsões poderemos
atingir esta meta porque ainda
estamos no período morno e as
estâncias estão cheias”, disse Nguenha sublinhando que
estão disponíveis cerca de 200
camas.
Esta capacidade de alojamento está distribuída por três
estâncias turísticas, nomeadamente Azura Benguerra Island,
AndBeyond Benguerra Island e
Anantara Bazaruto Island Resort, esta última que é de cinco estrelas e que tem estado a
acolher delegações nacionais
e internacionais de alto nível,
como o rei de Eswatini, os presidentes de Angola e do Quénia, entre outros.
Nestas estâncias, a pernoita varia de 25 a 70 mil Meticais
por hóspede, mas quando a
pandemia da covid-19 atingiu o auge, em 2020, os preços
desceram até a um mínimo de
14 mil Meticais por pernoita

eventuais mirones, entre outros mimos, e os trabalhadores
estão literalmente proibidos de
revelar o que se passa por ali.
É aqui onde se hospedam
milionários europeus do ramo
bancário, atletas e treinadores
das ligas mais competitivas do
mundo, actores de Hollywood,
modelos das passarelas de
moda de alta costura, entre outros.
Para permitir que haja um
contrabalanço de preços, os
turistas nacionais também têm
espaço para si; o Governo mandou construir um lodge comunitário que foi concessionado a
um operador privado.
O empreendimento visa
também potenciar as comunidades locais em termos de
oportunidades de emprego,
geração de renda e valorizar
a conservação e foi construído numa área de seis hectares
(ha) com tendas e quartos em
material misto, nas quais uma
pernoita deverá variar de 50
a 100 dólares, ou seja de 3150
Meticais a 6300 Meticais, sendo
que este dispõe de 24 camas.
Segundo o administrador

Um dos bungalows do Kisawa Sanctuary. Puro luxo

vanta alguma preocupação em
relação à sua segurança, porém,
disse acreditar que com o aumento da capacidade de fiscalização e
de disseminação de informação
será possível assegurar a sobrevivência destes.
Mas o que é inusitado nestes
animais é a forma como os mesmos vivem, pois são mamíferos,
vivem em famílias geralmente
compostas por um macho, uma
fêmea e uma cria, têm um período de gestação que pode chegar
aos 18 meses, levam cerca de seis
anos para atingir a idade reprodutiva, dão à luz a apenas uma cria e
emergem à superfície a cada oito
minutos para respirar.

LUXO DE LUXO

No que se refere à atracção de
turistas, Nguenha fez saber que
estão a ser feitos investimentos
de diversa gama para acolher
até 50 mil turistas neste ano,
número que poderá represen-

individual, tendo sido reajustada recentemente para os níveis habituais.
Entretanto, existe uma
quarta estância denominada
Kisawa Sanctuary que opera em fase experimental e que
acolhe multimilionários, uma
vez que tem um carácter de
exclusividade. Aqui, o mínimo
que se cobra por uma noite são
cinco mil euros por hóspede,
cerca de 320 mil Meticais, e um
máximo de 15 mil euros, que
correspondem a perto de 960
mil Meticais por dia.
O operador deste hotel esmerou-se no luxo e capricho.
Quem aqui se hospeda tem
direito a transfer do Aeroporto
de Vilankulo até à ilha, todas as
refeições e bebidas de alto paladar, um cozinheiro e barman
privativos que o assistem 24
horas por dia, piscina privada,
total privacidade em relação a

do PNAB, Armando Nguenha,
estes preços visam valorizar as
condições únicas do arquipélago e permitir que haja uma
certa selecção de quem visita o
parque. Para a construção deste
lodge foi feito um investimento
inicial de cerca de um milhão
de dólares que viria a ser incrementado em meio milhão e,
mesmo assim, não foi possível
concluir a obra supostamente
porque o empreiteiro não tinha
noção sobre como construir
numa área marítima de protecção total.
“Não sabia que não poderia
extrair areia de construção nas
ilhas, excepto algum capim
para a cobertura. Tudo o resto
devia vir do continente e eram
necessárias várias embarcações
para transportar os materiais e
estes cálculos não tinham sido
equacionados”, disse Armando Nguenha.
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Jovens Empreendedores
ESTHER CHIMBALANGA, TRADUTORA

Tive de alargar
o objecto da empresa

d

Angelina Mahumane
angelina.mahumane@snoticias.co.mz

É licenciada em Tradução e Interpretação de Português-Inglês
e vice-versa pela Universidade
Eduardo Mondlane (UEM). É mestranda em Interpretação de Conferências, na Universidade Pedagógica (UP).
Em 2017 criou a Jent Consultoria
e Serviços que conta com sete trabalhadores. Na altura, o objecto da
empresa era tradução e interpretação, mas no exercício da actividade
foi-se apercebendo da escassez de
equipamento de interpretação no
mercado nacional.
“Recordo-me que tínhamos
poucas empresas que forneciam
o material, ao mesmo tempo que
poucas pessoas tinham formação
na área. Geralmente, eram pessoas
que viram uma oportunidade de
negócios e investiram”.
Para começar o negócio, Esther
Chimbalanga contraiu um crédito
ao consumo de cerca de dois milhões de Meticais, com o qual adquiriu o equipamento. Foi assim
que decidiu acrescentar no objecto
da empresa a componente de aluguer e venda de equipamentos de
interpretação.
Recorda que a aquisição do
equipamento não foi tarefa fácil,
primeiro porque os preços eram
proibitivos, segundo porque o
material
estava disponível no
Mequenão
Tapera
mercado nacional. Teve de recorrer ao mercado internacional.
“Com muita pesquisa conseguimos encontrar o fabricante e
firmámos um contrato de representação, o que significa que em
Moçambique só a minha empresa
é que estava credenciada para vender o equipamento”.
Esther Chimbalanga trabalhou
como assistente administrativa
à saída da universidade, além de
ter exercido a interpretação como
“freelancer”, até decidir formalizar a sua empresa. “A ideia de
criar a empresa surge graças aos
programas sobre o empoderamento feminino. Tive a oportunidade
de interpretar em vários eventos
organizados pela incubadora do
StandarBank”.
Num destes eventos, participou
uma empreendedora que falou sobre a importância de saber diferen-

ciar o auto-emprego do negócio.
Esther recorda que a empreendedora em causa disse que muitas das
participantes tinham auto-emprego, mas pensavam tratar-se de
negócios e explicou as vantagens e
desvantagens de cada um.
“À primeira identifiquei que
estava num auto-emprego porque
se eu não trabalhasse não ia comer. Foi assim que decidi por um
negócio para garantir que mesmo
que pessoalmente não esteja em
condições de trabalhar, a empresa
funcione”.
Depois de legalizar a empresa, tratou de fidelizar os clientes
que os havia conseguido como
“freelancer”. “Não eram tantos, mas permitiam a operacionalização da empresa, embora
o volume de trabalho só desse
para manter as portas abertas”.
Segundo conta, pela natureza dos
seus clientes, nem todos tinham
reuniões, alguns faziam encontros
de balanço trimestrais. Foi então
que começou a procura de novos
clientes. “Apercebi-me que estava a fazer uma abordagem errada;
descobri que os meus colegas de
profissão podiam ser meus clientes”.
Para atrair os colegas, optou
por baixar os preços de aluguer de
equipamentos por reconhecer que
também têm outros custos por suportar. Entretanto, quando tudo
parecia estar a entrar nos trilhos,
chegou a pandemia da covid-19,
altura em que praticamente não
havia eventos.
Esther recorda que, durante
aquele período, foi difícil gerir a
empresa. “Teve de ser o meu esposo a honrar os empréstimos
contraídos para a constituição da
empresa”.
Depois do confinamento, foram sendo realizadas uma e outra
reunião presenciais e outras virtuais que, também, precisavam de
tradução simultânea. “A primeira
reunião nestes moldes aconteceu
cerca de seis meses depois da paralisação”.
A empreendedora contou ainda
que os melhores meses para o seu
trabalho são de Agosto a Janeiro,
altura em que os gestores das Organizações Não-Governamentais
(ONG) têm de fazer o fecho do ano fiscal.
www.jornaldomingo.co.mz
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SEXUALIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidos no problema
separados na resolução
Alguns religiosos afirmaram ao domingo que têm uma palavra
na prevenção de gravidez precoce nas escolas e reclamam espaço
A VOZ DE
ALUNOS E PAIS

CAROL BANZE
carol.banze@snoticicas.co.mz

U

m despacho datado
de 13 de Dezembro de
2018 – 435/GM/MINEDH – veio para mudar o
curso de vida de crianças
e/ou adolescentes que engravidam
em idade escolar.
Se antes eram transferidas do
curso diurno para o nocturno, em
observância do decreto 39/2003,
actualmente já gozam do direito
de compartilhar o recinto escolar e
sentar-se à carteira com colegas da
mesma faixa etária.
O facto é que esta decisão é
amplamente aplaudida por alguns
pais, alunos e professores, sendo
que estes últimos se desdobram em
acções conjuntas de reintegração,
apoio moral, de forma a evitar desistências. Entretanto, enquanto
se franqueiam as portas para estes
menores percorrerem caminhos
certos para o futuro – escolarização
– difundem-se formas de prevenir a gravidez precoce neste grupo
social, através de mensagens que o
orienta para adopção de diferentes
métodos anticonceptivos.
Ainda que se faça uma ressalva,
que indica que o adiamento da vida
sexual activa para mais tarde é uma
boa opção, o ponto é que “a última
palavra (use o preservativo; a pílula…) tem poder extraordinário”,
observou Salvador Nhamucho,
pastor do Ministério Evangelho
em Acção, um recado abraçado e
aplaudido por uns, e nem tanto por
outros. Seja como for, a verdade é
que são registados em diferentes
escolas primárias e secundárias casos de gravidez em crianças e/ou
adolescentes.
Na EPC de Guebo, a nossa reportagem conversou com o professor
Mateus Castigo, de Educação Física
e Visual, e com o director-adjunto
pedagógico, Juvenal Messano, que
narraram o caso de uma aluna de 13
anos de idade, da 7.ª classe, que ficou grávida no ano lectivo de 2021.
A menor de idade “vive no bairro
das Mahotas com a mãe, o pai e os
irmãos. Mas, há um porém, tudo
indica que o pai não é presente”,
disse Mateus Castigo.
Sobre o histórico escolar da
criança, quem falou foi o director
da EPC de Guebo, Juvenal Messano.
Contou que o ano de 2021 foi mesmo
para riscar, sendo que “nós tínhamos barrado o nome dela devido
às ausências, até que a mãe apareceu e revelou que a menina estava
de bebé”. Após várias concertações
www.jornaldomingo.co.mz
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Igreja quer participar na educação dos alunos

ao nível da direcção, decidiu-se
por “mandar uma equipa ir atrás,
trazê-la para realizar exames da 7.ª
classe, mas não foi possível. Então,
a directora deu orientações para
que a recebêssemos de volta este
ano (2022)”.
Entretanto, no contacto que
se teve com a família e com base
numa avaliação “a olho nu”, ficou
a impressão de que “faltam subsídios para o sustento. Pude ver que
a mãe, ao que tudo indicava, cria os
filhos praticamente sozinha”, disse
Mateus Castigo. E mais: “É uma família numerosa. A nossa aluna tem
5 irmãos, com a criança que nasceu
da barriga dela contam-se 7 crianças”, acrescentou Castigo.
Sabe-se que a referida aluna
conta com assistência do projecto
Viva Mais. Por enquanto, o único ganho foi a sua reintegração no
ensino, mas os números no aproveitamento não deixam ninguém
sossegado. Como média em Português no primeiro trimestre teve
6; no segundo, 4; Matemática teve
7 nos dois trimestres; Ciências Naturais, teve 8 no primeiro e 7 no
segundo, revelou Messano. De
qualquer modo, “ela aparenta ser
uma criança feliz aqui na escola. Já
disse que quer ser advogada. Quando peço que faça mais esforço nos
estudos, afirma que dali não passa,
que aquele é o seu máximo. Talvez
seja a pobreza em casa que contribui para isso, já que ela ajuda à mãe
em casa a tomar conta dos irmãos e
no comércio”, indicou o professor.
Preocupações à parte, o facto
é que estes professores entendem
que o caminho é mesmo acarinhar,
reintegrar ou acolher as crianças
que ficam grávidas no processo de
ensino.
Na “Noroeste II”, Pedro Muian-

ga, director-adjunto, e os demais
gestores e membros do corpo docente têm o mesmo entendimento.
Muianga falou, por seu turno, de
casos de alunas grávidas dentro do
recinto escolar, no período diurno.
Disse que com a revogação do decreto 39/2003, são registados mais
ganhos, uma vez que “as alunas não
desistem”.
Citou que este ano de 2022, na
“Noroeste II”, “tivemos 3 alunas
em situação de gravidez. A escola

Muianga –, seja “a falta da educação familiar”. É que em conversa
com os pais a escola soube que “a
mãe não se apercebeu que a filha já
namorava, só soube quando apareceu a gravidez, por causa dos sintomas”. Lembrou, na sequência, que,
“no ano passado, devido à pandemia, as crianças não passaram muito tempo na escola, o que também
pode ter contribuído, sem contar
com a ingenuidade da própria adolescência”.

Em conversa com alguns adolescentes, a nossa reportagem procurou colher os seus pensamentos e
anseios em torno da vida sexual.
Mayla, 16 anos de idade, aluna
da Escola Secundária de Laulane,
bairro onde também vive, aprendeu entre tantas matérias que “não
podemos praticar relações sexuais
sem usar métodos anticonceptivos.
Mas os meus pais instruíram-me
que somente a partir dos 25 anos
devo iniciar a vida sexual activa e
que primeiro devo fazer teste de
HIV”. Entretanto, reconheceu que
“muitas meninas não cumprem.
Conheço uma que ficou grávida. É
minha colega de escola”, revelou.
Outro adolescente, Khemba,
de 14 anos de idade, “segredou”
ao domingo que já namora. Antes,
aos 13 anos, aprendeu em matérias
da escola que existem doenças sexualmente transmissíveis, gravidez
e outras coisas mais. Recebeu instruções sobre o uso de preservativo,
mas por enquanto dispensa-o, uma
vez que prefere ficar pelo “beijinho, beijinho; não estou na idade

CONTEÚDOS
SOBRE SEXUALIDADE

Pedro Muianga, director-adjunto
da "Noroeste II"

fez o acompanhamento, através do
departamento de género composto
por professoras. São profissionais
que beneficiaram de algumas formações regulares para cuidarem
destas questões. Por outro, temos
um convénio com o ISCISA e trimestralmente são produzidas palestras, micro formações e também
estabelecidos diálogos com os alunos”.
Pedro Muianga falou particularmente do caso de uma adolescente
que deu à luz um bebé recentemente, “semanas antes dos últimos
testes”. Descreveu-a como “uma
criança muito à vontade, dentro da
escola e da sala de aula”. Em relação aos factores que a poderão ter
levado a gerar outra criança, provavelmente – de acordo com Pedro

Na escola, “em termos de prática pedagógica, temos disciplinas que abordam esta matéria, a
de biologia, por um lado; e temas
transversais ministradas em quase
todas as disciplinas, desde as aulas
de Educação Física; Agro-pecuária;
História, por outro”. Igualmente,
“procura-se dialogar ou transmitir
conhecimentos sobre uniões prematuras”.
A verdade é que em sessões com
os alunos, segundo disse Adelina
Stela, professora de Português na
“Noroeste II”, onde trabalha igualmente com adolescentes e jovens
em matéria de saúde sexual reprodutiva, é capitalizada a componente de aconselhamento. “Falamos
com as meninas e dizemos que engravidar não é o fim de tudo; que os
sonhos devem prevalecer, que devem continuar a estudar”.
Entretanto, Adelina Stela apontou para o círculo familiar, as dificuldades que a criança tem enfrentado como alguns dos factores que a
precipitam para a condição de mãe.
Citou ainda “a mensagem que, em
algum momento, chega tarde e a
falta de uma estrutura sólida em
casa”.

Khemba

certa de praticar relações sexuais”,
justificou. De qualquer maneira,
confessou que vontade não lhe falta: “sinto, às vezes, e digo à minha
namorada: ‘vamos parar, vamos
parar!’ e ela entende que deve ser
assim; que só podemos praticar relações sexuais depois do casamento. Na minha religião (muçulmana)
funcionamos assim, há regras”,
citou.
Já Vicente, de 18 anos de idade,
começou a namorar há poucos meses. Já iniciou a prática de relações
sexuais, entretanto, “recorrendo ao
preservativo”. Confessou uma vontade incontrolável de casar, ainda
que não tenha como se sustentar,
pois espera apenas pelos ganhos
que o seu pai, “que está sempre a
viajar a serviço” , tem.
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Sobre que leva este jovem a correr com tanta sede ao pote, pouco
ficou patente. Mas a verdade é que
há pais que não querem saber destes assuntos em filhos menores.
É o caso de Cremildo Quefasse,
residente na cidade de Maputo. Pai
de uma menina de 13 anos e de um
menino de 3, afirmou que “tenho
chamado atenção à minha menina
sobre a fase de puberdade; falo das
mudanças que ocorrem e que ainda
vão ocorrer. Digo que deve evitar a
vida sexual activa. Entendo que devemos aconselhar os nossos filhos,
para evitar que engravidem ainda
menores de idade”. Ao ser questionado sobre o impacto das mensagens educativas, especificamente
as que apresentam métodos anticonceptivos como solução, afirmou
que “não coloco essa possibilidade
(uso pela filha), mas também não
coloco isso em causa. É normal
que me sinta assim, sou pai. A única coisa que faço é alertar a minha
filha dizendo: ‘não estão a querer
dizer que já podes praticar relações
sexuais!’”. Por seu turno, Helena
Macandze, residente nos arredores
da capital do país, avó e encarregada de educação (até Fevereiro deste ano) de uma criança de 11 anos,
preferiu “lavar as mãos” nesta missão, por não estar em condições de
gerir a velocidade a que a sua neta
levava a vida. Contou que a menor
de idade “começou cedo (a namorar)”. Depois concluí que ela já
tinha iniciado a prática de relações
sexuais, pois saía de casa às 14h00 e
voltava às 23h00. Procurámos saber
onde ela passava esse tempo todo,
descobrimos que era em casa de um
jovem de 19 anos. Quase metemos
queixa na esquadra. Por fim, decidi
mandá-la de volta para Nampula.

Está lá agora com a mãe”. Helena
Macandze tentava, até então, fazer
o levantamento dos factores que levaram a sua neta de 11 anos de idade
a optar por “brincadeiras” dos mais
velhos. Revelou que fez de tudo até
mesmo “não deixar que ela visse
telenovelas”. Contou que andava
frequentemente com ela a “tiracolo”, “para evitar que fosse influenciada por coisas erradas”. Mas não
adiantou.

INFORMAÇÃO
É FUNDAMENTAL

Em contacto com o psicólogo
Hachimo Chagane, levantámos
várias questões em torno da gestão da vida sexual de crianças e
adolescentes. Começámos por
perguntar se a disponibilização de
métodos anticonceptivos não seria
um estímulo à prática de relações
sexuais. Chagane respondeu que
“existe este mito, mas não constitui verdade de todo. Se a criança ou o adolescente passaram por
vivências e experiência de educação sexual quer na família quer
na escola, então, esse risco pode
ser minimizado”. O ideal é “começar a conversar sobre a sexualidade na infância, em princípio,
mais ou menos por volta dos oito
anos, orientando-a sobre higiene,
a evitar riscos e o envolvimento
com crianças maiores”. Repisou
que, “em geral, esta missão deve
ser partilhada com a escola (sendo que) uma vez que as crianças
manifestam a sexualidade em
comportamentos (e) elas também
fazem muitas perguntas”.
O psicólogo destacou ainda
que “é preciso responder sempre a verdade, de modo simples,
porque elas já recebem informa-

ções sobre sexualidade e sexo nas
conversas com outras crianças,
nas imagens e mensagens na televisão, muitas vezes de modo
deturpado e equivocado. Chagane explicou que, após a infância,
as hormonas sexuais e do crescimento activam-se e o corpo passa
por muitas modificações físicas,
alterando, também, sentimentos
e sensações. Mas a verdade é que
é na chamada puberdade que –
embora se refira a mudanças no
corpo – “começam as implicações
psicológicas e sociais na vida do
adolescente. Basicamente, a puberdade significa a passagem do
corpo não reprodutivo para o corpo reprodutivo”, acrescentou.
E sobre o que pode “precipitar”
uma criança à prática de relações

Hachimo Chagane, psicólogo

sexuais, o psicólogo afirmou “a
falta de uma informação adequada e principalmente do diálogo
participativo e responsável do
adulto”.
Assim, “a educação ‘sexual’ na
infância é fundamental para desenvolver adolescentes e adultos
saudáveis e menos ansiosos sobre
as questões do corpo e também
para prevenir situações de abuso
sexual.
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É um assunto complexo
– Dionísio Uamba, pastor da Igreja
Presbiteriana de Moçambique
Ao falar de gravidez na idade
escolar, Dionísio Uamba, pastor, lembrou que, no passado,
quando a aluna ficava grávida,
era transferida para o curso
nocturno, “sob pretexto de
que não podia se misturar com
as outras raparigas, porque estaria a dar uma má influência,
contrária à que a escola procura
transmitir”. Entretanto – avançou Uamba – existe “a questão
dos direitos humanos que prevê que não se deve discriminar
a rapariga que engravida precocemente. O que acaba fazendo
com que partilhe o mesmo espaço com as outras ou outros colegas da mesma idade. Mas a preocupação é
ver até que ponto isso é viável para a moral da própria sociedade”, colocou.
De qualquer modo, para este líder religioso, “apresentar métodos anticonceptivos acaba criando uma tendência de as crianças correrem para a
vida sexual activa de forma precoce, por entenderem que podem andar com
alguma segurança. Até mesmo quando os pais levam as meninas para a unidade sanitária. É como se dissessem, ‘minha filha, você já é crescida’. Então
existe uma desvantagem nisto”.
E que alternativa se apresentaria às crianças? Perguntámos, Uamba respondeu: “os pais são fundamentais; as instituições de ensino; as organizações não-governamentais. As crianças devem ser educadas para saberem
adiar os assuntos que não são compatíveis com a idade que têm. Elas devem
abraçar a escola, formar-se. Eu tenho dito na igreja que o primeiro casamento é a escola. Sei que algumas famílias fazem-no e têm resultados
positivos”. Sobre a participação das igrejas em acções multidisciplinares,
entende que, “dependendo das regiões, há onde se dá mais ou menos
espaço nessas discussões. Estamos num momento em que as ONG têm
algum privilégio. Mas, nesta questão de colocarem meninas grávidas na
mesma sala que as outras da sua idade, acho que não houve tempo de
colher diferentes sensibilidades, especialmente das igrejas. Penso que
devíamos encontrar outra forma de as enquadrar, para que não percam
as aulas, mas sem exercer uma má influência”.

Foto de Félix Matsinhe

Não se dá espaço às igrejas
– Pastor Salvador Nhamucho, do MEA
Neste debate em torno de
medidas assertivas e profícuas para evitar a actividade
sexual activa em crianças,
Salvador Nhamucho, pastor
do Ministério Evangelho em
Acção, começou por traçar
um quadro em que associa a
vida desregrada das crianças
ao facto de se viver numa
“sociedade doente”. Justificou-se afirmando que “se
fizermos alguns diagnósticos podemos encontrar vários factores que concorrem
para este quadro. Um dos
fundamentais é que o papel
da sociedade, como agente
da educação, foi anulado.
Lembro-me de um episódio
que aconteceu quando eu
estava na 7.ª classe, na zona
de T3, algumas senhoras do
mercado mandaram uma
menina voltar para casa para
‘se vestir’, porque estava de
uma saia curta. Disseram,
daqui você não passa! Ela
respondeu: ‘vocês não são
minhas mães’, e as senhoras disseram ‘ahhh, menina,
não fala assim. Nós vamos
te mostrar que somos tuas

mães’. Mandaram-na voltar. Nessa altura, a sociedade participava, porque ela é
feita desses segmentos”.
Nhamucho
adentrou
no contexto escolar onde,
“hoje, se apresenta a teoria
de que o professor é facilitador. No meu tempo tudo era
diferente. Lembro-me da
minha professora de Português que, a dado momento
da aula, parava a transmissão da matéria e falava como
mãe, aconselhando-nos sobre várias questões”.
Hoje, as coisas mudaram,
de tal modo que “os próprios pais não têm tempo
para os filhos. Saem cedo de
casa e voltam tarde. Outros
ainda nem aos fins-de-semana conseguem estar com
os filhos”. E que sociedade
se está a formar? O líder religioso apontou: “Não sou
contra os direitos humanos,
mas entendo que não seja
em prejuízo da integridade
moral. As organizações que
trabalham com estas questões procuram mais incutir
na criança os seus direitos

e não os seus deveres. Que
sociedade é essa que só tem
direitos? Eu aprendi que direitos são consequências dos
deveres”.
Ocorre que – de acordo
com Salvador Nhamucho
– a sociedade foi sendo engolida pela globalização, que
retirou o poder de actores
importantes e, com isso,
“criou fragilidades na moralização. A sociedade sente-se exonerada da sua função de educadora. Há um
desequilíbrio que se deve
ao facto de não se recorrer
às ferramentas morais para
trazer a moralidade”.
Fora que “a laicidade do
Estado acaba inibindo que as
instituições religiosas passem valores básicos”. Para
agravar a situação, segundo
disse Nhamucho, “as organizações externas chegam
aqui e dizem que estamos a
educar mal os nossos filhos.
(Ora) o modelo africano de
educação pode ser muito
diferente do ocidental, mas
carrega em si o conceito de
família e valores, respeito,

o que está a ser destruído,
está a ser desmontado”,
afirmou.
E o que dizer das mensagens que orientam as
crianças e adolescentes na
prevenção da gravidez? O
líder religioso disse: “um
dos grandes problemas que
temos, em relação às mensagens, é que elas são de
alguma forma mais incentivadoras e menos disciplinadoras. Aparentemente
têm um cunho muito bom,
que é alertar sobre os perigos
da gravidez precoce. Mas
a questão é: como é que a
criança pode optar por esperar para mais tarde, se os
perigos de começar agora
pode preveni-los com anticonceptivos? E uma das coisas que temos de entender
é que a última palavra tem
poder extraordinário. Pode
dizer-se que a vida sexual
mais cedo é perigosa, é de
risco, que esperar seria o desejável, porém se no fim colocamos: ‘mas’, altera tudo.
É o mesmo que eu dizer você
é bonito, mas... esta adver-

sativa altera toda mensagem bonita inicialmente
passada. E a pergunta é: que
criança de 13 anos há-de se
lembrar de tomar pílula…
todos os dias?

PARCERIA
TEÓRICA

Quando se fala de parceria com as igrejas na educação ou moralização da sociedade, Nhamucho observou
que “existe teoricamente.
Fala-se de boca cheia que
a igreja é parceira do Estado, mas, honestamente
falando, eu posso estar errado, não sinto essa parceria
nos aspectos essenciais da
vida”. No entanto, conforme considerou, perde-se
com a falta de envolvimento efectivo das igrejas nas
escolas, pois “a palavra de
um líder para um liderado

tem um impacto forte. Se a
parceria igreja-Estado fosse
efectiva, então não nos seria
vedado o acesso às escolas,
em nome da laicidade. Qual
é a dificuldade de criar um
protocolo para atender às
escolas, onde estamos a ter
problemas graves de comportamento? Essa sinergia
faria toda diferença”. Acrescentou que “a ideia não é
pregarmos na escola, só
pedimos uma oportunidade
para comparticipar na construção de um país do qual
somos parte. Queremos espaço para fazer alguma coisa”, já que “a abertura de
que gozam as organizações
promotoras do preservativo
e dos outros métodos anticonceptivos, nas escolas,
a igreja não tem”, rematou
Nhamucho.
www.jornaldomingo.co.mz
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Eco de vozes dos bairros

S

eja você mesmo. Isso é algo
que você pode fazer melhor
do que ninguém. Ouça a voz
interior de coragem e a siga,
diz o sábio. Eles não só ouviram essa voz interior como decidiram seguir adiante. São jovens
sonhadores que não aceitam virar
a cara à luta. Usam da criatividade
para dizer presente!
Gonçalves, Raúl, Osvaldo, Johane, Maurício e Luís são dinâmicos
e criativos. O seu oxigénio é a música. Jovens dedicados, investigam
muito a arte. Aliás, se dependesse
deles, o mundo seria um autêntico
palco para expressarem emoções e
pensamentos. Destemidos, nutrem
um sonho em comum: espalhar o
perfume da sua arte com reconhecimento merecido.
Compõem, tocam e cantam
com mestria. Nasceram para os palcos. Entretanto, nem sempre foram
assim. Ensaiaram muito, buscaram
vozes dos mais experientes, permitiram-se aprender.
Sem financiamentos e incentivos para materializarem os seus
projectos, não se vergam às dificuldades e hoje partilham com os
leitores do domingo as suas batalhas. Lutam, veementemente, para
grafar os seus nomes na história da
música moçambicana.

XIDIMINGUANA
INSPIRA-ME

Nascido em 1994, na localidade
de Calanga, distrito da Manhiça,
província de Maputo, Gonçalves
Bernardo Mucutela é o nome de
registo do artista conhecido por
John Goo. O nome teria surgido
em tenra idade porque “a minha mãe chamava-me de Gô e o
meu pai de John. Decidi, então,
juntar ambos os nomes”, explica.
Com a aquisição, em 2008,
de uma guitarra de lata, com

Banda LG conta com 12 músicas gravadas no seu estúdio e sem patrocínio

apenas 4 cordas, viria a corroboração de que a música era
parte da sua vida e a guitarra era
como um membro que constituía o seu corpo.
Em 2010, deixa Manhiça e
fixa-se em Mavalane, um dos
bairros da “cidade das acácias”.
Dois anos depois, ganha uma
guitarra, desta vez, de seis cordas.
Em 2016 começa a compor com afinco, maturidade e
identidade que hoje ostenta.
“Passados alguns anos, comecei
a gravar parte das minhas composições, o que me permitiu

John Goo lançou o álbum de estreia intitulado “A voz da marrabenta” em 2020
www.jornaldomingo.co.mz

lançar, em 2020, o meu álbum
de estreia”.
Composto por 16 faixas
musicais, o disco designa-se
“A Voz da Marrabenta” e versa
sobre assuntos de cariz social.
Trá-los com recurso a humor.
Para alcançar mestria na
guitarra teve muitos mentores
que se propuseram a dar-lhe
técnicas diversas. Destaca, no
entanto, Francisco Cuna que,
em 2012, ter-lhe-á dado as primeiras lições na guitarra de seis
cordas.
John Goo é conhecido pelo
estilo e ritmo equiparados com
os do músico experimentado
moçambicano Xidiminguana,
mas “nunca tive aulas de guitarra com Xidiminguana. Contudo, ele inspira-me”.
É nos casamentos, aniversários, bares e outros espaços
onde John Goo exibe o seu potencial. Fá-lo acompanhado
pela Banda Real, constituída por
jovens também dos subúrbios
da cidade de Maputo.
As cordas exercem uma harmoniosa obediência quando
dedilhadas por John. Poderia
aventurar-se por outros estilos, mas diz que é na marrabenta onde a sua paixão mora. Até
porque “eu sou diferente, sou
especial”.

ças no canto coral, ganhou habilidades para a produção de música
em estúdio.
Mergulhou com o corpo todo
numa fusão de marrabenta e afro-jazz. Tentou aventurar-se pelos
ritmos modernos como R&B. Todavia, durante o trajecto, conheceu Tomás Guilhermino, artista
que o influenciou a enveredar pelos ritmos que não fogem da tradição. “Ele aconselhou-me a valorizar o que é nosso, a criar uma
identidade que não foge das raízes
moçambicanas”, explica.
Montou um estúdio de captação na casa que o viu nascer
e crescer, no bairro de Laulane,
onde, entre muitas, gravou a música “Nikatekile”, que é uma balada dedicada à esposa. Esta música está entre as concorrentes do
Ngoma-2022. Confessa que tem
músicas mais do que suficientes
para compilar um álbum, mas isso
só seria possível “com o apoio de
um empresário ou agente”. Continua e afirma que “o projecto só
terá pernas para andar caso haja
financiamento”.
Tem dado o ar da sua graça em
casamentos e eventos de apresentação. Trabalha como empreiteiro
para colmatar a lacuna que o exercício musical cria no seu bolso. Infelizmente, não é possível sobreviver fazendo música”.

NÃO É POSSÍVEL
VIVER DE MÚSICA

ARTISTA LEVA
MAIS TEMPO
NO ANONIMATO

Raúl Xavier, 35 anos de idade,
encontrou na marrabenta o melhor
abrigo para as suas composições.
Foi na igreja que deu os primeiros
passos no campo da música. Participou, com o seu grupo, Dumelas
choir, no concurso de canto coral
Fest Coros. Para além das andan-

Outro jovem criativo entrevistado pelo domingo é Osvaldo Bimbe, 27 anos, “rapper” e produtor
musical, residente no bairro Hulene
“B”. Kurula é o seu nome artístico.
Em 2008, entra em estúdio e grava
pela primeira vez, de forma ama-

dora, influenciado pelo irmão mais
velho, Isaías.
Revela que em tempos as estórias sobre outras pessoas eram as
que mereciam a sua atenção, mas,
nos dias que correm, o assunto é
outro. É por isso que “estou focado em retratar a minha história de
vida que, na verdade, é um pouco
do dia-a-dia de todo o jovem batalhador, que, incansavelmente, se
esforça para melhorar a sua condição de vida”.
Lamenta o facto de não estar
ainda inserido no mercado musical
nacional, mesmo com a dedicação
e investimento que tem feito. “O
artista leva mais tempo no anonimato do que no auge”, declara.
Nem todo o apoio ou patrocínio se resume em dinheiro porque,
“por vezes, um espaço onde te dão
oportunidade de mostrar o teu talento em 3 ou 5 minutos pode projectar-te mais do que um investimento monetário”.
Há, segundo Kurula, por um
lado, muitos desafios no mundo
da música, sobretudo tratando-se
de artistas que não estão inseridos
no “mercado”. Por outro lado, seguir esta carreira não dá benefícios
financeiros. Mas isso, por si só, “é
insuficiente para me fazer desistir”, declara, convicto.
Pelo facto de não haver no
país uma indústria musical “somos obrigados a organizar a nossa
agenda de forma a garantirmos o
sustento fazendo outras coisas.
Mas se estivéssemos em um outro
contexto cultural daríamos atenção e enfoque apenas à música.
Não haveria espaço para desvios”.
Para o “rapper” fazer música
sem apoio é equiparado a estar na
selva ou mesmo a dar um tiro no
escuro porque não se sabe o que
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pode acontecer.
Kurula tem “mais do que muitas” músicas gravadas e lançadas em
várias plataformas. Tem lançado-as
de forma solta. Actualmente, tem no
seu estúdio um álbum pronto, que

ferências Joaquim Chissano foi o
espaço que mais o marcou, visto
que, não poucas vezes, foram
solicitados os seus serviços para
emprestar a voz em cerimónias
do Estado. A título de exem-

Kurula, rapper e produtor

precisa apenas de um investidor. É
conhecido nos vários palcos da cidade capital.

TENHO VÁRIAS
FACETAS

Chama-se Johane Cavele, tem 41
anos de idade. Nasceu e teve como
palco da sua infância o bairro Mavalane “B”, em Maputo. É um artista
musical que se destaca pela potência e extensão vocais fora do comum. Só precisa de uma guitarra na
mão e, já está, o show está garantido. Não tem um estilo definido. Viaja pelos ritmos emprestados do afro,
marrabenta e “soul”.
Teve na Igreja Presbiteriana o seu
primeiro aprendizado nas andanças
musicais. Na escola dominical e no
grupo juvenil percebeu que a cada
vez que cantava garantia o sossego
da alma, visto que “a música é algo
que acompanha o Homem em todos
os momentos e o faz ter paz”.
Segundo conta, foi um maestro
da igreja, de nome Vasco Machiana, que sempre visitava a Paróquia
de Maxaquene, que o instruiu com
técnicas e dicas que o formaram, em
parte, como artista que é hoje. Em
2001, conheceu um grupo cultural
ecuménico, visto que cada membro
tinha a sua igreja, designado Lezy.
O contacto com esse grupo proporcionou-lhe muito aprendizado
sobre música, pelo que foi a partir
daquele momento que “eu percebi
que conseguia fazer uma composição”.
Já fez parte de alguns grupos
corais, tais como: Anjos do Apocalipse, “Tinthlari ta le wuxeni”,
“Txivirika África”, com o qual em
2006 participou na primeira edição
do concurso de canto coral Fest Coros; “Noroeste 1 choir”, com o qual
participou nos anos 2007 e 2008 na
segunda e terceira edições daquele
concurso. A partir daí, as pessoas
foram questionando por que Johane não se aventura numa carreira a
solo.
Apesar de ter inclinação para o
afro, “não tenho um estilo musical
definido. Sou um homem com várias facetas. Mas gosto de viajar na
música gospel”, proclama.
Johane Cavele já actuou, individual e colectivamente, na Casa da
Cultura, na Inspecção-geral da Administração Pública e no Comando
Provincial da PRM (Matola). Contudo, o Centro Internacional de Con-

plo, “actuei na tomada de posse para o segundo mandato do
Presidente Guebuza, em 2010”,
expressa, orgulhoso. No mesmo
diapasão, confessa que “actuei
em 2015 na tomada de posse do
Presidente Nyusi”.
Não entende o que estaria a
lhe faltar para que desponte na
carreira musical, visto que qualidade, arte, engenho e criatividade não lhe faltam.
Ainda sonha com uma carreira que lhe possa encher de
orgulho e garantir-lhe dinhei-

tiu necessidade de levar a coisa de
forma séria. Foi na Igreja Presbiteriana que firmou os conhecimentos
musicais. Aprendeu a cantar num
grupo coral e, mais tarde, tornou-se maestro. Mais tarde, aos 25 anos
“sinto a necessidade de entrar num
estúdio para gravar músicas a solo”.
Nas suas composições, Mau-mau aborda vários temas, sendo
que “Falo de amor, relação Homem-Deus, falo das guerras, da
morte e de outros temas sociais”.
Aventura-se no afro-soul e
gospel. Em 2019 descobre uma
ferramenta que o possibilitaria ter
mais visibilidade: Acappela Maker.
Com a eclosão da covid-19, em
2020, decidiu apostar no aplicativo.
A repercussão foi tanta que os seus
vídeos chegaram à vizinha África
do Sul e Portugal.
Lamenta o facto de não ter ganhos que o façam focar-se apenas na
música. “São poucas as pessoas que
têm a cultura de incentivar a arte.
Muitas vezes a arte é vista como
algo banal ou feita por marginais”.
Mau-mau revela que contabiliza mais de 600 composições, divididas entre corais e carreira a solo
(música popular).
As suas canções são caracterizadas pela riqueza harmónica,
afinação impecável, diversidade
rítmica, “falseta” e um baixo envolvente.
Apesar de não ter ganhos financeiros “o que me faz não desistir é
a paixão. Sou feito de música”, declara.

Mau-mau: “o que me faz não desistir é a paixão. Sou feito de música”

inovamos”, explica Chilaúle.
Para além de Chilaúle, o
colectivo tem outros membros
que emprestam a sua voz. São
eles Márcia Matusse, Olinda
Mazoio, Pinto Macuácua e Fernando Mbendzane.
A banda lamenta o facto de

pára por aí. O grupo sonha em
internacionalizar os seus trabalhos.
Os “cavalheiros” prometem
muito trabalho de forma a trazer
mais músicas. Queixam-se, no
entanto, de não ter apoio. Falta-lhes alguém que possa agenciar

Raúl Xavier montou o seu próprio estúdio de gravação

Johane Cavele: “um artista tem de ser remunerado”

ro no bolso. Sente que, paulatinamente, as portas estão se
abrindo rumo ao sucesso. Tudo
isso deve-se a dois jovens : Beto
e Gerry Mbilane. Actualmente,
é maestro do grupo coral do Comando Provincial da PRM (Maputo) e é artista plástico (pintor e
desenhador).

SOU FEITO
DE MÚSICA

Maurício Paulino Manhiça,
também conhecido nos meandros da música como Mau-mau,
30 anos de idade, nasceu, cresceu
e vive no bairro Ferroviário, cidade de Maputo. Acusa os pais de o
terem influenciado musicalmente, ainda em tenra idade, quando
o levavam à igreja. Com 10 anos
já tinha contacto com instrumentos musicais, através do seu
tio Gabriel Machiana Júnior, que
sempre convidava amigos para
tocarem na sua casa.
Começou como curioso, foi
ganhando habilidades e daí sen-

Considera calcanhar de Aquiles
não haver no país muitas escolas de
música. Outro ponto é que “temos
poucas lojas de venda de instrumentos musicais”.
Termina dizendo que o empresariado nacional não aposta na cultura, o que tira alento aos artistas.

GOSTARÍAMOS
DE SER OUVIDOS
NA RÁDIO

No bairro Polana-Caniço “A” a
reportagem do domingo conversou com a banda LG (Ladies and
Gentlemen), fundada em 2019
pelo vocalista principal, Luís
Chilaúle. É constituída por 12
membros: seis instrumentistas,
cinco vocalistas e um produtor.
Todos os membros deste agrupamento fazem parte de uma
igreja (cada um na sua).
A banda tem 12 músicas gravadas no seu próprio estúdio.
Não tem um estilo rítmico definido, “fazemos todos os estilos.
Não fazemos réplica, sempre

não ter um espaço para actuar,
pelo que tem recorrido ao local onde costuma ensaiar para
apresentar os seus trabalhos.
“Gostaríamos de ouvir as
nossas músicas na rádio”, diz
Olinda Mazoio. O sonho não

a banda no sentido de expandir a
sua arte. Mas não tira a convicção de que são uma potência no
campo musical. “Nós temos sede
de explodir. Só não explodimos
porque estamos numa incubadora”, sentencia Chilaúle.

Como inseri-los
no mercado musical?
Como solução para a inserção dos novos talentos que se encontram
no anonimato deveria, de acordo com Kurula, haver mais divulgação
da arte, mais concursos que promovam talentos, mais canais televisivos e radiofónicos e, sobretudo, um critério bom de selecção.
A Johane Cavele não sobram dúvidas: “existem grandes fazedores
da arte nos bairros”. Por esse motivo, o Ministério da Cultura deveria
ter um papel fundamental na valorização da arte. Assim sendo, “um
artista tem de ser remunerado”, defende. De seguida, explica que a remuneração não deve ser entendida como pagamento, mas, sim, como
apoio.
Por outro lado, Mau-mau defende que o Governo e ou municípios
poderiam fazer muita coisa de forma a apoiar os artistas sem, necessariamente, gastar dinheiro. “O município, através da vereação da cultura, poderia promover festivais, saraus e concursos nos bairros”.
Deveria haver programas de caça-talentos nos bairros de modo a
dar visibilidade e acompanhamento ao que é feito pelos artistas, assim
entende Raúl Xavier.
www.jornaldomingo.co.mz
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Meu medo é perder a capacidade de inovar
d

BELMIRO ADAMUGY
E PRETILÉRIO MATSINHE

Fotos de Carlos uqueio

É

um criador por excelência.
Um inventor de palavras e
paladares para a mente. Mia
Couto, que recentemente
lançou o livro “O Caçador
de Elefantes Invisíveis”, ganhou o
prémio literário José Craveirinha.
Antes recebera o título de Doutor
Honoris Causa pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) do Brasil. Escrevinhador de livros, é um poeta
“perdido” na prosa. Gentil, aceitou falar ao domingo. Entre várias linhas, mantém um combate
contra o esquecimento, contra o
silenciamento da memória colectiva, critica a pressa pelo sucesso.
A conversa decorreu na Biblioteca
da Fundação Fernando Leite Couto, na cidade de Maputo. O escritor
é de uma dimensão humana do tamanho da sua criação, mas receia
uma coisa: perder o génio da criação. Haja fôlego para as linhas que
se seguem…

NÃO TENHO MEDO
DE NÃO SABER

Curioso que aos 67 anos Mia
mantém a mesma vivacidade de
quando começou a escrever. De
onde vem essa energia?
Vou inventar alguma coisa porque não sei responder a isso. Essa
pergunta implica uma coisa que
ninguém tem, que é o conhecimento de si próprio. Fui uma
criança muito feliz, com uma infância infinita e fui percebendo
que nunca iria sair dali, uma espécie de pátria absoluta; portanto,
aquele sentimento de surpresa,
de encantamento de uma criança
perante o mundo, que está sempre descobrindo, mantenho até
agora. Porque não tenho medo de
não saber, isto é, acho que o que a

gente ganha como adulto perde
como ser humano. Estou sempre
à procura de qualquer coisa para
aprender.
Estar sempre curioso, neste
sentido...
Curioso no sentido de ingenuidade, de não perceber e não ter
medo de não perceber.
A ideia de curiosidade está no
seu livro “O Caçador de Elefantes
Invisíveis”. Isto também tem a ver
com a forma como vai encarando
a vida?
Sim, mas também tem a ver
com uma coisa que fui aprendendo ao longo da vida e quando fui

Há uma obsessão estranha pelo sucesso e pela fama
www.jornaldomingo.co.mz

jornalista. Tinha uma dificuldade
no jornalismo. É uma profissão
encantadora, mas oferece um perigo. Por exemplo, sou mandado
para Angoche. Não posso dizer à
minha redacção “olha, cheguei
aqui e para perceber bem o que
está a acontecer preciso de um
mês”. Ninguém me vai dar um
mês. É preciso que eu seja a voz
do jornal e se supõe que sei mais
que os outros, por isso que estou
a escrever para os outros. E essa
pretensão está próxima da arrogância. Na verdade, quem percebe o que está a acontecer em Cabo
Delgado? Quem sabe o que está
a acontecer na Ucrânia? Só ouvimos falar
de Putin. Mas será que
ele está maluco? É uma
coisa entre a Rússia e
Ucrânia? Ou há outras
guerras dentro daquela guerra? As coisas são
sempre mais complexas do que aquilo que
os políticos e jornalistas
dizem. Não estou a dizer mal dos políticos e
jornalistas, porque tem
de haver alguém que
simplifique.
Mas...
Mas esta simplificação não é a realidade.
Há outros que fazem
isto quando chegam a
África e pensam logo
que já entenderam. Nós
próprios que estamos
aqui nem podemos di-

zer que já entendemos o que é
Moçambique.
Essa incompreensão até que
ponto influencia a nossa forma de
ser? Há uma tendência de simplificar as coisas. Mas como é que a
gente desconstrói isto?
Penso que é uma aprendizagem
muito difícil de fazer, porque, por
exemplo, repara que mesmo na
escola, cada vez mais temos uma
coisa que se chama escolha múltipla, certo ou errado, verdade ou
falso. E tens de escolher entre duas
coisas simples o que é verdade total. As pessoas gostam da verdade
total. Faz parte do cérebro humano, ele tem de tomar decisões.
Agora, a história não nos ajuda.
Então, quando acontece uma coisa como guerra civil, se olhares
para ela de forma simples, vais
empobrecer a nossa história. É
importante percebermos a guerra
nas suas dimensões múltiplas para
entender que aquilo é uma parte
de Moçambique. Não podemos dizer que aquilo é uma parte impura, cortarmos como se fosse uma
operação cirúrgica. Eu entendo
porque a Frelimo se orientou por
um princípio sagrado: a unidade
nacional. Acho que a intenção de
ter uma pátria unida é muito boa,
mas como é que se constrói profundamente a unidade nacional?
É não ter medo da diversidade. Eu
e Belmiro sabemos bem, viemos
de uma altura em que falar outras
línguas que não fossem português
não era encorajado na cidade.
Porquê?
Porque havia a ideia de que isso

gente? Parece que isto nunca existiu. Onde estão as pequenas histórias contadas de forma humana?
Passas pela avenida Paulo Samuel
Kankhomba, Filipe Samuel Magaia, mas quem foram essas pessoas? Que histórias têm?
Ninguém conhece?
Não. Mas era importante para
que os jovens possam dizer sim,
este é meu herói porque fez isto e
mais aquilo. É o mesmo que aconteceu com a guerra civil. Esquecemos. Há pessoas que vinham
visitar Moçambique após 1994,
ficavam admiradas e perguntavam: “mas vocês tiveram uma
guerra? Eu não vejo nada. Há uns
autocarros queimados na estrada,
mas não no nível do que as pessoas falavam”. O resultado é que
esses assuntos são novos aqui. Não
creio que a gente tenha de copiar modelos dos outros. Os sul-africanos criaram comissões da
verdade e reconciliação, acho que
já é tempo de a gente pressionar
para que cada um dos que esteve
nesta luta aceite que fez mal. Não
tens um político a fazer confissão
da sua própria fragilidade, a dizer
eu errei. Mas também não tens
isto em lado nenhum, um político
que chega e diz assim: olha, vim
vos dizer que eu estive enganado.
Nunca ouvi, por exemplo, do lado
da Renamo, qualquer coisa parecida com confissão de alguma culpa. Qual é a dimensão dessa culpa?
Vai se definir. Mas houve violência
excessiva contra civis. Só por isso
que aceito que seja chamado de
guerra civil. De resto, não foi.
A história está a ficar diluída.
Há um processo de negação de nós
mesmos...
Porque é preciso esquecer. É
preciso apagar certo tipo de coisas. Agora, o que se teve de apagar

punha em causa a unidade nacional. Mas a solução é perceber que
isto não põe nada em causa, que
a gente precisa de absorver este
retrato múltiplo e talvez esse seja
o grande medo. Mesmo em relação às línguas nacionais, como
acomodar todas? Será que isto vai
estilhaçar o país do ponto de vista
de nação?
Como é que desconstruímos
estes medos?
A literatura tem um grande
papel, porque pode trazer isto no
formato de
história liAs histórias escapam-nos
terária, que
não
tem
porque estamos a olhar para
intenção
de apontar
as tendências da moda. Os
culpados.
escritores escrevem sobre os
Quando me
sentei pela
seus dramas interiores. Quinze
primeira vez
páginas a dizer que esteve em
com pessoas
da Renamo,
casa com dor de cabeça
nessa altura
era militante da Frehá 15 anos, provavelmente, não se
limo, foi um aprendizado. Olhei deve continuar a apagar hoje.
nos olhos das pessoas da Renamo
Quando nos interessa falamos
e disse para mim: são moçambica- que há um mosaico...
nos e eu devo saber escutar. Mas,
Mas a retórica política é semrepara, Moçambique é um soma- pre pobre e empobrecedora. Os
tório de grande esquecimento.
outros partidos que não são a
Novamente, a luta contra a Frelimo estão na mesma lógica
memória colectiva...
empobrecedora e muito simplifiO que falamos sobre o perío- cadora. Olhando para o mundo é
do de escravatura? A guerra de fácil perceber que se repetirmos
libertação? Dos moçambicanos o caminho que os outros abraçaque lutaram ao lado do exército ram, é fácil antever o futuro. Não
português? Foram 60 mil, não é vamos chegar longe.
pouco. Onde está a história dessa
Mia tem vindo a falar da preo-

cupação com o esquecimento,
destas outras histórias vistas de
baixo. Como acha que podemos
nos colocar em frente para que
esta história não desapareça?
Uma coisa que se pode fazer é
colocar estes assuntos nos programas escolares. Estamos a falar de
um país que tem 60 por cento da
população com menos de 15 anos,
então quem deve comandar a
mentalidade destes jovens é quem
tem o poder de decisão. Se conseguirmos, por exemplo, recapitular
e mostrar a dimensão humana da
história dos heróis, ajuda muito.
Se consigo recuperar a dimensão
humana de Samuel Magaia, já não
quero saber se ele era da Frelimo
ou de outro partido. Ali, ele foi
humano.

OBSESSÃO PELO
SUCESSO

Faça um olhar sobre a nossa
literatura. Produz-se, mas aquele espanto e desassossego andam
ausentes...
Depois de um período de deserto que se atravessou, apareceu
muita gente nova a escrever, vozes provocadoras, veio a Revista
Charrua, mas depois nada aconteceu. Agora estou muito optimista, porque olho para o que está a
acontecer em países maiores em
relação ao nosso do ponto de vista
literário e percebo que há muita
gente a escrever, mas há muito
pouca coisa nova que me espanta, quer dizer uma coisa que me
abala. O que coloca Moçambique
em vantagem, neste quesito, é
que temos boas histórias. Se essas
histórias não chegam aos nossos livros é porque optamos por
aquele caminho de uma literatura
conceptual, que é não se escrever
para contar histórias, o que é uma
pena, porque com esta realidade
humana, estas coisas que fazemos
para termos uma identidade, isto
tudo é um forno, um ninho.
E como captamos isto?
As histórias escapam-nos porque estamos a olhar para as tendências da moda. Os escritores
escrevem sobre os seus dramas
interiores. Quinze páginas a dizer
que esteve em casa com dor de cabeça. É uma grande interrogação.
Eu saio à rua e as pessoas me param. Eu quero ter a possibilidade
de partilhar a vida com as pessoas.
A nossa realidade supera a ficção e
esta realidade está na rua. É uma
pena deitar isso fora. É isso que repito aos novos escritores. Escutem
acima de tudo. Nós temos riquezas
e são essas que devemos aproveitar para criar narrativas.
Neste caso, mapear as próprias
ausências...
Precisamos, sim, é verdade
(risos). Às vezes, o que parece ser
uma ausência, nesta cosmogonia
moçambicana, é uma presença.
Por exemplo, no silêncio que faz

parte das conversas, o momento
que chegas e parece que não está
ninguém, há ali alguma coisa que
é uma falsa ausência. Há dias, estava a falar com alguém que disse
que queria conhecer as linguagens de Moçambique. Eu disse a
ele para ficar atento a linguagens
que não são só verbais. Um moçambicano quando cumprimenta
a si com uma mão apoiando o braço, está a querer dizer uma coisa,
que não pode ser dita por palavras.
Quando ele fica sentado ou de pé
quando chega uma visita quer
dizer qualquer coisa. Há todo um
código de formas de comunicar e
é uma pena não sabermos transportar isto para outras formas de
comunicar... para a literatura e
jornalismo.
Sobretudo aí...
A reportagem morreu. Os jornais e televisões fazem poucas reportagens.
Quer elaborar mais sobre a juventude?
Quero dizer uma coisa, há uma
espécie de doença, uma obsessão
estranha pelo sucesso e pela fama.
É algo que acho que precisa de
resposta mais massiva. Associam-se três coisas terríveis que são
sucesso, fama e riqueza em termos de dinheiro e associar isto à
felicidade como se essas fossem

é uma coisa gravíssima, é uma
doença, uma pandemia tão grave
quanto a covid-19.
Uma realidade dos nossos
dias...
Uma vez estive com um dos
meus netos no Brasil. Ele viu pessoas a se aproximarem de mim
querendo um autógrafo. Ele perguntou: afinal és famoso? Ele
passou a olhar para mim de outra
maneira, porque viu este reconhecimento e isto faz com que as
pessoas tenham pressa, queiram
aparecer na televisão como uma
espécie de sinal de reconhecimento, da importância, e queiram
existir simplesmente por aquilo
que têm e não por aquilo que são.
Uma espécie de tenho grande carro, sou uma pessoa importante,
ser uma pessoa de sucesso. É terrível que durante anos a gente andou a repetir a fórmula do empresário de sucesso, mas ninguém
teve sucesso. Às vezes, o fulano
era de sucesso porque era filho
de alguém. Nós nem sabíamos
que empresa tinha. Que empresa tem? Não se sabe, mas é empresário de sucesso.
Como é que a literatura nos
salva destas amarras?
A literatura, em conjunto
com as outras artes, tem de nos
salvar, se mostrar o lado bom de

amigos.
Se perguntarmos cinco nomes de presidentes africanos,
talvez as pessoas tenham dificuldades para responder, mas se
forem cinco artistas, talvez consigam. Ainda pensa assim?
Penso, mas ao mesmo tempo
acho importante que essas figuras que não são da arte e nem da
política sejam lembradas com
um pouco de carinho. Porque,
repara, se a gente começar a
criar a ideia de que a política é
uma coisa suja, que é só para os
corruptos, estamos a entregar o
berço e o bebé para um malandro. O futuro do mundo é entregue aos que não merecem. Acho
que é preciso recuperar a política
para aquilo que é importante no
sentido de ser um espaço público de intervenção, nós não
podemos ficar longe dele. É horrível e é o princípio do fim. Por
isso que é importante recuperar
as histórias e o que pode fazer a
literatura é contar essas histórias
que mostrem a figura sedutora
da política.
A literatura tem também esta
obrigação de grafar a nossa história...
Sem dúvida. Quando digo
que 60 por cento da população
moçambicana têm menos

Mia tem um combate interminável contra o esquecimento

as grandes metas. Agora diz-se a
um jovem para que tenha metas,
mas quem deve ter metas é uma
empresa. Estamos a viver num
tipo de sociedade, e isto não é só
em Moçambique, que as pessoas
transformaram-se em empresas.
Tu já não tens sonhos. Ninguém te
pergunta quais são os teus sonhos.
Mas é quais são as tuas metas, os
objectivos. Então é uma linguagem empresarial que está a tomar
conta daquilo que é a nossa própria interioridade na sua subjectividade humana. Acho que essa

uma maneira divertida. Quando
alguém pega num livro tem de
ter um prazer genuíno de estar
a ler e dizer não saio deste livro.
E se desconstruir essa ideia de
associar o superficial, a aparência, este jogo de aparência, da
confusão entre ter e ser, e contar
histórias de como essas pessoas
que eram famosas eram profundamente infelizes. Se olhares
para a história de Michael Jackson e outros vais notar que eram
profundamente solitárias, infelizes, pobres, não tinham sequer

de 15 anos, quero dizer que 60
por cento de Moçambique não
viveram a guerra civil. Então o
que podes pedir a estes jovens?
Vais dizer a eles que entendam
que houve sacrifícios? Eles não
querem saber disso. Portanto,
não se pode ter o mesmo discurso que os nossos pais faziam
quando tínhamos 15 anos. Toda
a propaganda política tem de ser
pensada da nova maneira, muito
mais verdadeira, respeitosa, porque esta juventude sabe muito,
mais do que a gente pensa.
www.jornaldomingo.co.mz

18 Entrevista
EDUCAÇÃO
É A CHAVE

Nos últimos dias vimos falhas
graves no nosso sistema de educação. O que fazemos para travar isto?
O que aconteceu com o livro escolar é muito grave, mas é só uma
pequena pedra no meio de outras
grandes que eram invisíveis e continuam. Houve uma degradação da
qualidade do ensino em benefício
da sua massificação. Mas a massificação não quer dizer banalização. O risco é este, é que um jovem
aparece no mercado do trabalho
e diz que tem um curso qualquer,
mas é mesma coisa que não tivesse, porque ninguém acredita nele.
Descredibilizou-se o ensino em
nome de se ser benevolente com os
jovens e no fim acabou por não ajudar a ninguém. De alguma forma
tínhamos de ter um grupo de gente
aqui em Moçambique que pensasse
fora da caixa e se perguntasse que
educação queremos? Queremos ter
mais escolas, mais professores, mas
vamos ensinar o quê? Que matérias
queremos dar? Hoje o mundo mudou, então temos de nos perguntar que lugar a gente tem de dar,
por exemplo, para a formação da

cidadania? Hoje temos tanta gente a vir para a cidade, então poder
viver com o sentido urbano é uma
urgência para este país. O país tem
uma alta taxa de acidentes de viação, e isto tem a ver também com
esta falta de sentido cívico, a pessoa não respeita a sua própria vida
e nem a dos outros, põe acima da
segurança a sua exibição de riqueza. Isto tem a ver com questões de
valores, a maneira como a polícia
banalizou a corrupção.
Falta a componente cívica na
sociedade. Falta-nos uma ideologia?
Não queria usar a palavra ideologia, porque está gasta e tem uma
ligação com a política. Mas não é
nesse sentido que quero dizer. É,
sim, no sentido de consciência
social e cívica da existência do outro. Quando eu tenho de explicar
ao meu vizinho que ele tem de ter
respeito pelo meu sono e descanso
e não pode tocar música com volume alto, há uma coisa que não
está muito bem. E esse é um vizinho que trabalha no aparelho do
Estado. E se tenho de lhe explicar
isso, quer dizer que há qualquer
coisa que não funcionou bem lá
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"Há uma pressa estranha pelo sucesso"

atrás. Por exemplo, a minha casa
fica perto da Universidade, ali tem
bancas na estrada e tem passeios.
Nenhum estudante anda no passeio. Todos andam no meio da rua.
Usar o passeio faz parte da consciência cívica.
E como corrigir isto?
O que falta em nós é a parte da

República no sentido de ser espaço
de servir aos outros. Nos ministérios vão dezenas de pessoas fazer
uma visita. Estão a usufruir do que
se chama ajudas de custos que são
significativas no aparelho do Estado. Eu compreendo. Do ponto de
vista humano se calhar eu lá também estaria, ia querer estar inscri-

to na visita de 10 pessoas, mas que
uma e única pessoa faz. Se a reunião
tem de ser na cidade de Maputo,
então acontece no limite para que
haja estes pagamentos. Então estamos todos os dias a drenar dinheiro
que devia ser canalizado para outras
coisas para este tipo de peso que a
Função Pública tem.

Não sonho com Nobel da Literatura
Como se sentiu quando foi
anunciado como vencedor do Prémio Craveirinha?
Fiquei muito feliz. Esse é o
principal sentimento. Há pessoas
que me telefonavam e diziam que
já era tempo de vencer o prémio.
Acho que foi no tempo certo. Foi
melhor para mim que tivesse ganho só agora, coloca-me numa posição mais tranquila.
Porquê?
Porque esta é uma aldeia pequenina. Eu ganhei vários prémios e acho que é justo que outros
tenham ganho e não queria estar
numa posição de “olha, está a vir
mais um prémio para o fulano. O
tipo que ganha tudo”. Quero, sim,
é ter uma posição na sombra, junto
dos meus colegas, por isso, foi no
tempo certo.
O prémio também chega numa
altura em que o poeta, se estivesse
vivo, completaria 100 anos.
Foi uma coincidência feliz e não
tenho medo de dizer isso (risos).
Mas, obviamente, o Craveirinha
para mim é importante, aprendi
com ele. Partilhámos coisas que
são importantes na minha vida, e é
como se de repente o tivesse à miPUBLICIDADE

nha frente e voltássemos a reviver
aqueles momentos.
Meses depois, foi-lhe atribuído
o título de Doutor Honoris Causa
no Brasil.
Foi diferente. Em relação aos
doutoramentos tenho uma posição mais distante. Não é uma coisa
que me move. Não quis a carreira
académica de propósito, não é
esse o meu caminho. Mas no caso
do Brasil foi importante para mim.
O país está a viver a situação que
todos já sabem e tenho uma ligação muito forte com o Brasil, tenho grandes amigos lá, muitos dos
meus mestres literários vêm do
Brasil. Portanto, não poderia ser
indiferente à situação política que
está a viver.
Mia já ganhou vários prémios.
Sonha com o Nobel da Literatura?
Não. E nunca sonhei com um
prémio. Felizmente, os meus sonhos são mais bonitos que isso.
Sonho com pessoas. Mas não sonho com o Nobel e acho que será
pouco provável que um dia ganhe.
Nunca lhe passou pela cabeça?
Não. A sério que não. E se me
vierem um dia dizer que ganhei
vou dizer que é mentira. Não acho

provável. Mas, mesmo que pudesse acontecer, mesmo que surgissem outros critérios, como, por
exemplo, agora tem de ser alguém
da língua portuguesa, eu mesmo
estando na comissão do Nobel não
daria um Nobel a um Mia (risos).

TENHO MEDO
DE NÃO MAIS SABER
INOVAR

Mia ainda anda a pé?
Ando aqui dentro da cidade.
Gosto muito de andar a pé, porque as pessoas reconhecem-me e
param. O que gosto é que depois as
pessoas me dão recados. Como se o
escritor tivesse o sentido de missão que gosto muito. Poder usar
do lugar privilegiado que tenho
para ser mensageiro e transmitir recados, que eu acho que não
é mau. Também fico com uma
certa ilusão de que vivo numa
aldeia, sempre tive esse sonho
de viver numa aldeia rural, não
gosto de cidades muito grandes,
as pessoas ficam invisíveis. Mas
não é justo não conhecer o outro. O que tento fazer nestes encontros é conhecer esta pessoa
que quando chegou até a mim

não tinha nome nem história.
Onde busca estes nomes tão
peculiares que preenchem a sua
criação?
Estes nomes estão aí (risos),
Belmiro sabe isso. Acho que
um personagem começa pelo
nome. Gosto de criar personagens que tenham falta de alguma semelhança. Se colocar
Alberto Massinga, há um em
algum lugar. Mas se invento
um nome, as pessoas vão dizer
que isto é estranho. Quero esta
estranheza. É um processo literário de espaço e imaginar.
Um fulano chamado Hadi Matar esfaqueou Salman Rushdie,
em Nova Iorque. Num sotaque
moçambicano aquilo é Há-de
Matar. Isto é tão estranho. O
mundo é cheio de coisas assim
que são extraordinárias, como
se fossem de construção literária. Também, este é um país
marginalizado em termos de
línguas, se eu der a um personagem o nome de Massinga, já
estou a dizer coisas sobre ele que
talvez não queira dizer. E, às vezes, quero apenas que essa pessoa seja de Moçambique.

Continua a ler com a mesma
paixão com que lia antes?
Agora tenho dificuldades.
Para ler tenho de estar apaixonado pelo texto. Tenho uma
fasquia já muito alta (risos).
Sem arrogância, mas tem de ser
algo muito novo e inovador e
isto pesa até para mim, porque
não quero continuar a escrever
como escrevia antes. Quero escrever qualquer coisa que crie
espanto a mim mesmo.
Tem medo de não mais saber
inovar?
Sempre tenho esse medo.
Este é o sentimento que nunca
vou vencer e percebi que não
quero vencer. O medo que tenho desse medo é que seja paralisante, quer dizer, tenho medo
de ficar impotente com relação
a este desafio. Mas também é
isto que faz de mim querer fazer
este novo livro, porque sei que
não sou capaz de o fazer e este é
o sentimento que tenho de vencer dentro de mim.
O poeta ainda cria confusão
ao prosador?
O poeta, ainda por cima da
Beira, é um confuso…

Nacional
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País busca resposta
aos crimes cibernéticos

O

Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), através
do Instituto Nacional de
Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC), está
a criar uma equipa de prevenção e
resposta aos ataques e incidentes
cibernéticos em Moçambique.
A iniciativa insere-se no âmbito da Política e Estratégia Nacional
de Segurança Cibernética (PENSC)
aprovada pelo Governo em Dezembro do ano passado.
A PENSC enquadra-se na Estratégia de Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública (20122025) que tem como objectivo
melhorar a qualidade de serviços da
Administração Pública como parte
da materialização da política para a
sociedade de informação e orientar
os esforços do país na resolução dos
novos problemas trazidos pela evolução tecnológica.
Assim, a PENSC trabalha na
criação de uma rede nacional denominada CSIRT – Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança
nos Computadores, que conta com
o apoio do projecto Cyber Resilience for Development (Cyber4Dev),
da União Europeia concebido para a
promoção da segurança cibernética
e protecção do sector público.

Moçambique forma equipa de resposta a crimes cibernéticos

Nesta senda, o INTIC e parceiros como o
Instituto Nacional de
Telecomunicações de
Moçambique (INCM)
e o Instituto Nacional
de Governo Electrónico (INAGE) realizaram,
semana finda, a primeira sessão de formação

Daniel Nivagara, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Sérgio Guivala, INTIC

(TRANSIT I) sobre os Fundamentos de CSIRT
sob o lema “Moçambique como nação com espaço cibernético seguro e resiliente”.
A cerimónia de abertura foi dirigida pelo
ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, que encorajou a direcção do INTIC a continuar com as estratégias
de cooperação institucional e parceria com
diferentes organismos nacionais e estrangeiros
para a capacitação de técnicos em matéria de
segurança cibernética.
Segundo Daniel Nivagara, a formação evidencia a preocupação que o Governo tem no
campo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), particularmente na área de
Segurança Cibernética.
Aliás, referiu que o país e o mundo vivem
a era da informação, caracterizada pelo uso
massivo e crescente das TIC que, para além da
sua aplicação benéfica, também impõem novos desafios ao sector de tecnologias, às academias, ao sector produtivo e à humanidade.
“A realização do Curso em Fundamentos de
CSIRT contribuirá para capacitar e sensibilizar
quadros moçambicanos em matérias de estabelecimento e gestão de CSIRT”, afiançou.
Entretanto, Sérgio Guivala, do INTIC, ouvido pela equipa de domingo, disse que este
pacote inicial de formações visa orientar as
entidades do Governo e do sector privado sobre como devem ser montadas as equipas de
resposta a incidentes cibernéticos, sendo que
sessões subsequentes já foram agendadas para
o próximo ano.

Gilvaldo Massinguine, INTC

Inalda Ernesto, INAGE

Além disso, há trabalhos complementares que vão culminar no
alcance do objectivo da ciber-segurança, como é o caso das sessões de
“workshop” sobre o sistema de certificação digital que também já iniciaram tendo como pano de fundo a
gestão da infra-estutura cibernética
com o intuito de imprimir maior
segurança. A formação realizada na
semana passada abrangeu perto de

400 técnicos, sendo 130 no formato
presencial e outros remotamente.
Os profissionais formados são
oriundos de diferentes sectores
estratégicos como comunicação,
finanças, saúde, energia e transportes. A ideia é avançar-se para
o estabelecimento de reguladores
sectoriais. Destes, juntam-se equipas do Governo central, ministérios
e municípios, incluindo agentes
militares e paramilitares.
Guivala vincou que o principal
desafio da gestão dos crimes cibernéticos no país é a falta de recursos
humanos centralizados, capazes
de englobar equipas de regulação
e responder a incidentes detesta
natureza. Segundo o Relatório da
União Internacional de Telecomunicações (UIT) sobre o Índice Global de Segurança Cibernética, Moçambique está entre os países com
níveis preocupantes de insegurança
cibernética.
Num ranking de 193 países, realizado em 2020, Moçambique ocupou a 123.ª posição.
Neste momento, está em curso no INTIC o estabelecimento e
operacionalização do Sistema de
Certificação Digital de Moçambique (SCDM) que vai acelerar a introdução de plataformas digitais de
autenticação digital e de assinaturas
electrónicas em Moçambique.

Podemos estar
menos vulneráveis
Aires Cossa, formando
em representação do Ministério do Interior, defende que a primeira sessão de formação foi uma
mais-valia, pois ampliou
a sua noção sobre gestão
de crimes cibernéticos
com que já lida no seu
ambiente de trabalho.
Segundo relatou, a
infra-estrutura de rede
cibernética do sector
público nacional está,
em princípio, protegida
por aplicações, Fireweres e anti-virus, sendo
que as instituições têm o
dever de renovar periodicamente as licenças.
No entanto, este tipo de
formação vem esclarecer
que isso não é suficiente
para evitar ataques no ciberespaço.
“Com a implementação das práticas de segurança podemos até não

Aires Cossa, técnico do Min. do Interior

eliminar o risco de ataques cibernéticos,
mas estaremos menos vulneráveis”, disse.
Por sua vez, Gilvaldo Massinguine, do
INTC, defende que em condições normais todas as instituições, públicas ou
privadas, devem ter uma equipa de resposta a incidentes.
Inalda Ernesto, INAGE, disse que a
formação vai trazer a consciencialização
sobre a existência de um mecanismo de
mitigação das vulnerabilidades que existem e que são usadas ilicitamente.
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O que pensa sobre o atendimento nos bancos?
São recorrentes os relatos sobre mau atendimento nas
agências bancárias espalhadas pela cidade de Maputo. Será

FALTA CULTURA
DE TRABALHO
– Assane Judiasse, estudante
Sempre que me dirijo
ao banco tenho constatado muita morosidade no
atendimento aos clientes.
Acredito que a falta de
cultura de trabalho é o
maior factor para o mau
atendimento ao cliente
por parte de alguns trabalhadores da banca comercial que, ao invés de exercerem as suas actividades
com paixão, optam pela
negligência.
Para mim, os gestores
são os maiores responsáveis pelo mau comportamento dos outros
trabalhadores do banco,
porque não os controlam.

que essas informações constituem a verdade? Se sim, o que
estaria a falhar para que essas práticas sejam constantes? do-

ELIMINAR FILAS

SÃO LENTOS

É PRECÁRIO

– Cornélio Chilongo,
técnico de serralharia

– Rivalda Gilberto, funcionária

– Valter Ernesto, estudante

O atendimento nos bancos é positivo. Nunca fui
mal atendido. Mas tenho
notado que alguns trabalhadores comportam-se de
forma negativa perante os
clientes.
Contudo, não posso dizer que o atendimento não
é bom por existirem pessoas que não gostam de
HÁ VARIAÇÕES
fazer o seu trabalho com
amor. O maior problema
– Arzídio Matsinhe, geódos bancos são as longas
logo
filas que encontramos na
hora de depositar o dinheiAcredito que o atendiro. Às vezes, ficamos duas
mento varia de uma instituiou três horas à espera de
ção bancária para outra. Há
sermos atendidos.
bancos que atendem bem o
cliente e outros onde o atendimento é mau. Entretanto,
há um dilema que persiste
em muitas agências bancárias que consiste na aglomeração de pessoas, principalmente, no final do mês.
Seria muito benéfico
que os bancos procurassem
atender os clientes nos feriados e nos fins-de-semanas
como forma de diminuir enchentes.

O atendimento é péssimo. Os trabalhadores são
muito lentos e pouco se
importam com o cliente.
Ficamos muito tempo à espera de sermos atendidos
num banco com balcões
praticamente vazios.
Para mim, o maior problema é que isto acontece
em quase todos os bancos.
Não se valoriza o tempo das
pessoas.
Outro aspecto importante é que os gestores dos
bancos devem aumentar
o número de trabalhadores
para flexibilizar o atendimento aos clientes.

O atendimento é muito
precário, porque só para
efectuar um depósito levamos uma ou duas horas.
Trata-se de desleixo dos
trabalhadores porque, num
universo de cinco caixas de
atendimento, só um funciona.
Os bancos devem ser
flexíveis. É necessário haver sensibilização dos bancos sobre a necessidade de
os trabalhadores valorizem
o cliente.

domingo publica cartas, através das quais o
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns
temas da actualidade, nomeadamente, sociais,

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250
palavras e podem ser enviados para os seguin-

A juventude actual tem abandonado os estudos para se dedicar apenas à
arte, alegando que não é possível fazer
as duas coisas simultaneamente. Advoga que para se tornar artista não é
preciso dar atenção aos estudos. Que
ser cantor, por exemplo, confere o direito de largar a vida académica.
Consequentemente, muitos jovens
desistem dos estudos por terem certas filiações artísticas, justificando que
nasceram para cantar, que a escola
não lhes vai garantir o futuro. Colocam
expectativas em se tornarem famosos,
e quando não alcançam o sucesso entram em frustração, perdem a esperança de viver e no final entram em
conflito com o Governo, alegando que
não os ajuda na sua carreira artística.
Outros, pior ainda, entram no mundo
da droga.
Parte significativa da camada ju-

CONSIDERO
POSITIVO
– Sarifa Bié, estudante
No meu entender, o
atendimento é positivo,
pelo menos, nos bancos
onde deposito o meu dinheiro. Não tenho motivos
para reclamar.
Uma e outra vez deparo-me com longas filas, mas
são casos raros. Isso é normal, porque acontece em
todos os bancos.
Gostava de ver o aumento de caixas electrónicos em
toda a cidade. Acredito que
isso poderia minimizar o
número de pessoas que se
deslocam aos bancos e teríamos mais facilidades para
levantar dinheiro.

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

Para quando a melhoria
do transporte público?

Para ser artista também
é preciso estudar

www.jornaldomingo.co.mz

mingo saiu à rua para ouvir a opinião dos cidadãos em torno
do tema.

venil pensa mais em dinheiro, riqueza, fama e se esquece que a escola é a
chave para o progresso em diferentes
esferas da vida, incluindo a arte, independentemente da natureza desta.
Os jovens precisam de perceber de
uma vez por todas que os artistas da
antiguidade não conseguiram estudar
por diversas razões, incluindo o facto de terem crescido no tempo colonial, altura em que a educação não era
prerrogativa para a maioria da população nativa.
Estudar e fazer arte, conjugados,
têm um grande potencial para gerar
muito sucesso. Jovens, esqueçam de
uma vez por todas a ideia de que não
é possível estudar e dedicar-se às artes
ao mesmo tempo.
A prosperidade vem do estudo. E a
arte nem dá brilho e sucesso a todos.
Idorcídio Manjass

É difícil permanecer indiferente ao
problema de transporte que nos afecta há
vários anos, não só na cidade de Maputo,
como em outras urbes do país. A situação
torna-se mais complicada numa altura em
que o custo de vida está cada vez mais alto.
Refiro-me ao facto de os passageiros
serem obrigados a fazer ligações, independentemente da distância em que estiverem
em relação ao terminal.
Na maior parte das vezes, este tipo de
situação ocorre a escassos metros do terminal. Não importa. Se a pessoa não tiver
12 Meticais para pagar, não vai entrar no
“chapa”. Parece uma situação combinada,
principalmente na zona da baixa da cidade
de Maputo que é o ponto de convergência
de transportes para vários destinos.
Não consigo me habituar a este tipo de
situação, porque a vida está difícil para todos. O que acontece em relação aos transportes de passageiros é assunto que já tem
“barba branca”. Mas mesmo reclamando

acabamos optando pelas ligações por falta
de alternativas.
Outra “moda” já antiga é aquela que
consiste em aceitar apenas passageiros
cujos destinos estão nas proximidades. Só
entra no carro quem vai até à zona da Brigada, Cemitério ou Jardim, no máximo.
A coisa é tão generalizada que quase
todos os cobradores perguntam aos passageiros sobre o seu destino, antes de os
deixar embarcar. Significa que aqueles que
querem viajar da baixa ou Museu para 25 de
Junho e outras zonas são preteridos.
Como passageira, penso que é preciso fazer um trabalho de fundo para acabar
com isto de uma vez por todas. É preferível pagar a tarifa de 20 Meticais, mas com a
garantia de que o passageiro será transportado até ao seu destino sem complicações.
É que nas condições actuais acabamos
pagando mais, ainda assim, sob o risco de
ficarmos pelo caminho.
Ilda Chombe

Mulher
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Quero abrir uma
boutique
Nome: Jurema Muianga
Residência: Bairro Intaka, província
de Maputo
Idade: 21 anos
Naturalidade: Maputo
Profissão: empreendedora e estudante
Conquistas: A mulher de fibra desta semana conta ao domingo que a sua
infância foi risonha. Desenrolou-se no
bairro de Jardim, cidade de Maputo, local
onde nasceu e cresceu na companhia da
família.
Fez todo o ensino primário na Escola Primária Completa do Jardim. Seguidamente, frequentou a oitava, nona
e décima classes na Escola Secundária
Unidade-2. Posto isto, mudou-se para a
Secundária Josina Machel para frequentar o ensino pré-universitário (11.ª e 12.ª
classes).
Terminada a 12.ª classe, em 2019, no
ano seguinte, “aventurou-se” pelo ensino universitário para cursar Gestão Financeira e Bancária. Só que “foi no ano
em que a covid-19 eclodiu, por isso tive
de interromper as aulas”.
Segundo conta, não viu com “bons
olhos” a ideia de ter de estudar em formato “online”, por falta de um telemóvel com acesso à internet. “Então, ‘tranquei’ a vaga”. Entretanto, não baixou os
braços. Teve muito tempo para reflectir
e esboçar planos. Foi por isso que “decidi entrar no negócio de venda de roupa
feminina. Comecei com 500 Meticais”.
Quando iniciou, era tudo de forma
experimental. Vendia roupa da “calamidade”. Mas a coisa foi dando certo
que a “muthiyana” de fibra sonhou
em expandir a actividade. “Hoje vendo roupa importada da África do Sul”.
Lembra que os pais foram o seu alicerce nessa jornada devido ao apoio e in-

RECEITA

MUTHIYANA
DE FIBRA
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Primeiros-socorros
após mordida de rato
centivo dados.
Actualmente, trabalha como secretária-executiva numa empresa que presta
serviços de “multimedia”. “Cuido da gerência financeira da instituição”, refere.
No início deste ano, regressou à faculdade. Desta vez, porém, para cursar
Gestão Empresarial. Jurema sente-se orgulhosa pela experiência ganha durante
a jornada porque “comecei bem pequeno e hoje, com muito empenho, consegui evoluir”. Para além de roupas vende
cosméticos.
Sonho: “Desde que entrei no mundo das vendas o meu sonho é abrir uma
boutique”, revela.

A mordida de rato deve ser
tratada rapidamente, pois provoca o risco de transmitir infecções
e causar doenças como febre da
mordedura do rato, leptospirose
ou, até mesmo, raiva.
Os primeiros-socorros devem
ser iniciados ainda em casa, assim que o acidente acontecer, e
consistem em: lavar o ferimento
com água corrente e sabão, ou
com soro fisiológico, durante 5 a
10 minutos, removendo restos de
saliva ou qualquer impureza que
possa estar a contaminar a ferida;
cobrir a região com pano limpo; ir
ao posto de saúde ou pronto-so-

corro, onde poderá ser feita nova
lavagem da ferida, a desinfecção
com povidine ou clorexidina e,
caso seja necessário, a remoção
de algum tecido morto e sutura
pelo médico.
Após o procedimento, é feito
um curativo, que deve ser trocado no dia seguinte ou antes, caso
o curativo molhe ou fique sujo
com sangue ou secreções. Caso
a ferida passe a apresentar sinais
de infecção, como secreção purulenta, vermelhidão ou inchaço,
o médico poderá prescrever o uso
de um antibiótico.
Fonte: https://www.tuasaude.com/

Caril de frango fácil
INGREDIENTES
– 200 ml de leite de coco
– 300 g de frango
– 1 cebola (1 ou 2)
– 1/4 de pimento (pimentão) amarelo
– 2 cenouras
– Cebolinha
– 1 c. de sopa de azeite
– 1/2 limão

– 15 g de manteiga
– Gengibre em pó
– 1 c. de sobremesa de paprica (colorau)
– 1 c. de sopa de caril (curry)
– 1 c. de sopa de concentrado de tomate
– 2 dentes de alho

MODO DE PREPARAR
Corte o frango em pedaços e coloque num recipiente. Rale o alho e junte ao frango, mais o caril e o sumo/suco do meio limão. Misture e deixe
marinar. Coloque a cebola, o pimento/pimentão amarelo, as cenouras e a
cebolinha no liquidificador. Mexa até obter uma pasta espessa. Aqueça o
azeite e a manteiga numa frigideira e junte os legumes da preparação anterior. Deixe cozer por 10 minutos para fazer evaporar a água dos legumes.
Junte o concentrado de tomate, o gengibre, a paprica, salgue e apimente.
Misture. De seguida, junte o frango marinado e deixe cozer. Depois de o
frango cozer, junte o leite de coco e misture. Deixe cozer até que a mistura
ganhe textura. Acompanhe com arroz branco.
Fonte: petitchef
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CINEMA

O filme da Marvel que precisa
assistir antes de Mulher-Hulk
Mulher-Hulk: Defensora de
Heróis estreou no catálogo do Disney+, nova série que apresenta a
personagem Jennifer Walters/ Mulher-Hulk (Tatiana Maslany) no
Universo Cinematográfico Marvel.
O mais curioso é que um filme esquecido pelos fãs da Marvel é importante para a história da série: O
Incrível Hulk (2008).
Em Mulher-Hulk, Jennifer
Walters (Maslany) é uma advogada
bem-sucedida que vive uma vida
tranquila até sofrer um grave acidente. Durante o imprevisto, ela
acaba recebendo, acidentalmente,
o sangue do seu primo, o cientista
e super-herói Bruce Banner / Hulk
(Mark Ruffalo).
A partir daí, sua vida muda
completamente, enquanto ela se
transforma na versão feminina da
criatura verde. Agora, a advogada
precisa aprender a controlar seus
novos e intensos poderes e, mesmo contra sua vontade, se torna
uma heroína com muita visibilidade.
Além das nova habilidades,
Jennifer também recebe uma inesperada promoção no trabalho: ela

é encarregada de comandar a divisão de leis super-humanas e seu
escritório utiliza sua nova fama
como Mulher-Hulk para ganhar
status. Enquanto se adapta a sua
nova condição, será obrigada a
enfrentar vilões como Abominação (Tim Roth) e Titania (Jameela
Jamil).

QUAL É A
IMPORTÂNCIA
DE O INCRÍVEL
HULK?

1
05:55		
Hino Nacional
06:00		
Documentário: A
Aventura da Catarina na Gorongosa
07:00
Bom Dia Moçambique Directo
09:00
TV Surdo		
09:30
Debate de Palmo e Meio:
Efigênia Calina
Gravado/Maputo
Conversas em Casa Gravado
10:00
10:30
Rinu e Amigos: Regresso à
Escola Com Rinu e Amigos Programa 03
10:40
Janela Económica
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da
Repetição
Bruxa”
11:30
Antena do Soldado Edição 92
12:00
Análise Global Directo
13:00
Jornal da Tarde Directo
14:00
Canal Zero		
14:45
Moçambola 2022: Previsão do
Jogo		
15:00
Moçambola 2022: União
Desportiva de Songo vs Ferroviário da Beira
Directo/Tete
17:10
Moçambique Digital		
17:40
Le Garçon Bleu Em Concerto
18:30
Nhiko
Programa 03
19:00
Especial Quelimane 80 Anos
Gravado/Quelimane
19:30
Domingo Familiar Episódio 04
20:00
Telejornal Directo
21:00
Grande Entrevista: Cardeal
Matteo Zuppi - Mediador do Acordo Geral
1ª Parte
de Paz de Roma
22:00
Espectáculo Musical Alusivo
aos 80 Anos da Cidade de Quelimane		
Gravado/Quelimane
23:30
Nhiko
Repetição
Canal Zero Repetição
00:00
00:30
Domingo Familiar Repetição
01:00
Moçambola 2022: União
Desportiva de Songo vs Ferroviário da Beira
Repetição
02:30
TV Surdo Repetição
03:00
Grande Entrevista: Cardeal
Matteo Zuppi - Mediador do Acordo Geral
de Paz de Roma
Repetição
04:00
Passadeira Vermelha Repetição
Antena do Soldado 		
04:15
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
08:00-TU AÍ, TU AQUI
09:15- DESPORTO/CULTURA E
SAÚDE
10:00NGOMA
QUE-2022

MOÇAMBI-

12:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE

Encarregada de comandar a
divisão de leis super-humanas,
Jennifer Walters conhece um
certo Emil Blonsky (Tim Roth),
também conhecido como o vilão
Abominação, em Mulher-Hulk,
personagem que apareceu logo
no começo do MCU em O Incrível Hulk de 2008, quando o Hulk
foi interpretado por Edward Norton – em seguida sendo substituído por Mark Ruffalo no primeiro
filme dos Vingadores (2012).
Mas o que aconteceu com Abo-

minável após sua derrota para o
Hulk quatorze anos atrás? Essa é a
pergunta que a Mulher-Hulk terá
que responder. Especialmente
porque o vilão é visto brevemente lutando com Wong (Benedict
Wong) em um ringue de luta
clandestina durante Shang-Chi e
a Lenda dos Dez Anéis (2021), insinuando que ele estava à solta na
época.
Os fãs também levantaram outra questão: como ele poderia recuperar a aparência humana, enquanto estava preso em seu corpo

de monstro?
O Incrível Hulk é um filme
esquecido e que muitas pessoas
nem sabem que faz parte do Universo Cinematográfico Marvel,
apesar de ser cânone na franquia
de super-heróis como segundo
lançamento depois de Homem de
Ferro (2008).
Por isso, é curioso que Mulher-Hulk coloque um personagem
apresentado lá, podendo ainda
fazer outros paralelos com o filme, então é interessante assistir O
Incrível Hulk para Mulher-Hulk:
Defensora de Heróis, que felizmente está disponível no Disney+.
Em O Incrível Hulk, vivendo
escondido e longe de Betty Ross
(Liv Tyler), a mulher que ama, o
cientista Bruce Banner (Edward
Norton) busca um meio de retirar a radiação gama que está em
seu sangue. Ao mesmo tempo ele
precisa fugir da perseguição do
general Ross (William Hurt), seu
inimigo, e da máquina militar que
tenta capturá-lo, na intenção de
explorar o poder que faz Banner se
transformar no Hulk.

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES

Tenha atenção com a quantidade de atividades que se propõe a fazer, pois a tendência
é que você exagere e isso acabe afetando sua
saúde. Você terá mais facilidade para reconhecer o seu brilho pessoal e potencial.

TOURO

Sua rotina estará mais movimentada do
que o normal. A tendência é que você se envolva mais com o aprimoramento, seja para
a vida profissional ou para o auto-conhecimento.

GÉMEOS

Você está passando por um período mais
introspectivo e, nesta semana, entrará também em uma fase de finalizações em sua vida
afetiva. Poderá fazer um balanço de tudo que
aprendeu com seus relacionamentos.

ESCORPIÃO

Você se dedicará mais à vida profissional. Entretanto, é possível que nem tudo saia
como você planeou. Você poderá sentir que
não tem o reconhecimento desejado no ambiente de trabalho.

SAGITÁRIO

13:00- ESTA SEMANA ACONTECE

Você está em um período em que a vontade de fazer festa, se divertir e curtir a vida
está bem presente. Porém, poderá acabar extrapolando e exagerando nesse movimento e
prejudicando seus afazeres.

Você se dedicará muito ao setor profissional, mas sua energia também estará voltada
para a vida afetiva. Isso poderá causar mais
tensões e conflitos, por isso, será necessário
buscar o equilíbrio para alcançar a harmonia
nas duas áreas.

14:30 - DOMINGO DESPORTIVO

CÂNCER

CAPRICÓRNIO

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE

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

Você está em um período mais movimentado em sua vida. Ao mesmo tempo, tende a
se recolher para lidar com questões internas
profundas. Isso pode gerar tensão. Portanto,
será necessário lidar com esta fase de forma
consciente.

Procure ter cuidado com o excesso de
movimento e compromissos relacionados
à sua carreira. Isso porque tende a exagerar,
o que pode afetar a sua produtividade. Além
disso, poderá não conseguir se concentrar
como gostaria.

LEÃO

AQUÁRIO

O seu foco estará na vida financeira a
partir desta semana. Será o momento de se
reorganizar, valorizar suas conquistas materiais e investir para ter mais independência
financeira.

Você terá a oportunidade de colher os frutos de sua dedicação ao sector profissional,
dependendo de como foi o seu plantio. Será
o momento também de cuidar do que você
quer para o futuro.

VIRGEM

PEIXES

Com o Sol em seu signo, haverá mais movimento e busca por autonomia em sua vida.
Será um momento favorável para fazer valer a
sua vontade. Procure lutar por sua independência e se conecte com as suas verdades.

LIBRA

Você buscará mais equilíbrio e harmonia
em sua vida afetiva. Porém, é provável que
emoções dolorosas que existem dentro de
você gerem tensão. Além disso, sentimentos de carência e menos-valia poderão estar
presentes.

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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Antes de instalar
um aplicativo
FIQUE ATENTO
Baixe apenas de
FONTES CONFIÁVEIS
Veja QUEM FEZ
Leia as
AVALIAÇÕES

Ao instalar

LIMITE AS
PERMISSÕES
Programa Cidadão na Rede

Realização

nic.br

Autoridade Reguladora das Comunicações
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VAGA — GESTOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS

VACANCY – PUBLIC RELATIONS MANAGER

O Instituto de Gestão Macroeconómica e Financeira da África Oriental e Austral (MEFMI), é de
natureza regional, e conta, actualmente, com os seguintes 14 países membros: Angola, Botswana,
Burundi, Eswatini, Quénia, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Ruanda, Tanzânia, Uganda,
Zâmbia e Zimbabwe. O MEFMI foi estabelecido em 1997, com o objectivo de desenvolver
capacidades sustentáveis em áreas-chave identificadas em ministérios de finanças, comissões de
planeamento, bancos centrais, e instituições afins. O MEFMI visa melhorar a capacidade humana e
institucional sustentável nas áreas críticas da gestão macroeconómica e financeira; promover as
melhores práticas em instituições relacionadas; e destacar os riscos e oportunidades emergentes ao
nível dos funcionários de nível executivo. O MEFMI tem em vista alcançar, nos seus países membros,
uma gestão macroeconómica prudente, uma gestão competente e eficiente das finanças públicas,
sectores financeiros sólidos, eficientes e estáveis e economias estáveis com um crescimento sólido e
sustentável. O Secretariado do MEFMI sita em Harare, Zimbabué.

The Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI) is
a regionally owned Institute with 14 member countries, currently: Angola, Botswana, Burundi,
Eswatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia and
Zimbabwe. Established in 1997, MEFMI was founded with the view to building sustainable capacity
in identified key areas in ministries of finance, planning commissions and central banks, or
equivalent institutions. MEFMI strives to improve sustainable human and institutional capacity in
the critical areas of macroeconomic and financial management; foster best practices in related
institutions; and bring emerging risks and opportunities to the fore among executive level officials.
MEFMI seeks to achieve, within its member countries, prudent macroeconomic management,
competent and efficient management of public finances, sound, efficient and stable financial
sectors and stable economies with strong and sustained growth. The MEFMI Secretariat is based in
Harare, Zimbabwe.

Neste âmbito, convida-se aos cidadãos qualificados, dos países membros do MEFMI, a apresentar
candidaturas à vaga de Gestor de Relações Públicas.

Applications are invited from suitably qualified nationals of MEFMI member countries to fill the
position of Public Relations Manager.

Descrição das funções

Job Summary

O Gestor de Relações Públicas (RP) responde ao Director Executivo, sendo responsável por gerir e
supervisionar actividades de RP do instituto; desenvolver e implementar estratégias de publicidade
para promover a visibilidade da marca MEFMI; e garantir a presença do instituto nas várias
plataformas dos media. O Gestor trabalha em estreita colaboração com todos os programas e
departamentos do MEFMI, com vista a garantir a coesão e consistência na comunicação da marca
com stakeholders internos e externos.

Reporting to the Executive Director, the Public Relations (PR) Manager is responsible for, among
other duties, managing and overseeing the Institute’s PR activities, developing and implementing
publicity strategies to boost MEFMI brand visibility and maintaining the Institute's presence on
various media platforms. The Manager works closely with all MEFMI Programmes and Departments
to ensure cohesion and consistency in brand communication with internal and external
stakeholders.

Principais Domínios De desempenho

Key Performance Areas

1. Elaborar publicações do MEFMI para disseminação ao nível dos seus colaboradores, países
membros e outros stakeholders relevantes;
2. Prestar serviços administrativos, planificar, coordenar, bem como fielmente elaborar e disseminar
a acta de todas as reuniões da Administração;
3. Administrar o back-end da página web do MEFMI e conta no Twitter, e supervisionar os materiais
publicados nas plataformas interactivas;
4. Coordenar a preparação do plano anual de actividades do MEFMI, relatório anual, e de outras
obras literárias produzidas pelo Instituto; e
5. Organizar eventos e actividades que promovam a visibilidade da marca MEFMI.

1. Prepare MEFMI publications for dissemination to staff, member countries and other relevant
stakeholders;
2. Provide administrative services, plan, coordinate and accurately document and disseminate the
record of proceedings of all Governance meetings;
3. Manage the backend of the MEFMI website and twitter handle, supervise material published on
the interactive platforms;
4. Coordinate the preparation of the MEFMI annual work programme, annual report and all other
literature produced by the Institute; and
5. Conduct and coordinate events/activities that promote MEFMI brand visibility.

Qualificações

Qualifications

O candidato deve possuir um diploma de Mestrado em Comunicação de Massas, Relações Públicas,
ou Relações Internacionais.

The applicant must possess a Master’s Degree in Mass Communications / Public Relations /
International Relations.

Experiência Profissional

Work Experience

a) 5 a 10 anos, no mínimo, de experiência progressiva no Sector Editorial e em Relações Públicas;
b) 5 a 10 anos, no mínimo, de experiência progressiva na coordenação de reuniões de alto nível;
c) Capacidade evidente de gestão de problemas de comunicação num ambiente multicultural;
d) Competências práticas evidentes de comunicação oral e escrita;
e) Capacidade de organizar, coordenar e moderar, dentre outras, actividades de capacitação no
âmbito de relações-públicas e atendimento ao cliente; e
f ) Experiência profissional em organizações internacionais ou regionais constitui vantagem
adicional.

a) At least 5-10 years progressive experience in Publishing and Public Relations;
b) At least 5-10 years progressive experience in coordinating high level meetings;
c) Demonstrable understanding of handling communication issues in a multi-cultural environment;
d) Demonstrable hands-on skills in communication, both verbal and written;
e) Ability to arrange, coordinate, facilitate capacity building activities in the area of public relations
and customer care, among others; and
f ) Work experience in international or regional organisations will be an added advantage.

Competências
a) Excelente capacidade de comunicação oral e escrita;
b) Excelentes capacidades qualitativa, quantitativa e de análise;
c) Orientação para a diversidade;
d) Fortes aptidões interpessoais;
e) Qualidades sociais eficazes;
f ) Cooperação e espírito de equipa;
g) Capacidade e vontade de colaborar;
h) Capacidade de trabalhar por longos períodos;
i) O conhecimento prático de inglês e português constitui vantagem adicional.
Benefícios
O candidato seleccionado irá assinar um contrato de três (3) anos, renovável em função do
desempenho. Oferecemos um pacote de remuneração atractivo, que inclui um salário competitivo,
face a organizações similares, e isento de impostos em dólares americanos.
Local e Idioma
A função será desempenhada no Secretariado do Instituto em Harare, Zimbabwe, no qual o inglês
figura como língua oficial.
Como candidatar-se?
As candidaturas devem ser apresentadas até 9 Setembro 2022.
Na qualidade de empregador, o MEFMI promove oportunidades iguais para todos, pelo que
encoraja, de igual modo, a candidatura de homens e mulheres.
Envie a sua candidatura para recruitment@mefmi.org. Os candidatos devem apenas enviar, por
e-mail, o seu currículo actualizado e a carta de apresentação, não devendo incluir certificados.
Não são aceites documentos físicos!
Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

www.jornaldomingo.co.mz

Competencies
a) Excellent written and verbal skills;
b) Excellent qualitative, quantitative and analytical skills;
c) Diversity orientation;
d) Strong interpersonal skills;
e) Effective networking skills;
f ) Cooperation, team spirit and strong interpersonal skills;
g) Ability and willingness to collaborate; and
h) Ability to work long hours; and
i) Working knowledge of both English and Portuguese will be an added advantage.
Benefits
The successful candidate will be appointed on a fixed term contract of three (3) years, renewable
subject to performance. On offer is an attractive remuneration package which includes a tax free
salary paid in US dollars which is competitive with other similar organisations.
Location and Language
The position is located at the Institute’s Secretariat in Harare, Zimbabwe and the official language of
the Institute is English.
Application Procedure
Applications should be submitted by 9 September 2022.
MEFMI is an equal opportunity employer and both male and female candidates are encouraged to
apply.
Please send your applications to recruitment@mefmi.org. Applicants are requested to only email
their updated CV and cover letter (no certificates). No hard copies will be entertained.
Only short-listed applicants will be contacted.

Moçambique aberto
a formar mais polícias
são-tomenses

A

Polícia da República de Moçambique
(PRM) vai reforçar
a cooperação com
a sua congénere de
São Tomé e Príncipe no domínio da formação a vários
níveis, assegurou Bernardino Rafael, comandante-

-geral da corporação.
De visita a São Tomé e
Príncipe, Bernardino Rafael
destacou que a PRM, através da Academia de Ciências
Policiais (ACIPOL) e a Escola
de Sargentos de Nhamatanda, em Sofala, vem formando quadros da Polícia são-
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-tomense que, à medida das
exigências operativas, pode
incrementar o número de
oficiais para responder aos
desafios de momento.
“Moçambique tem tradição na formação dos agentes da Polícia de São Tomé
e Príncipe, e manifesta-se

PUBLICIDADE

disponível para receber
nas suas escolas mais oficiais”, disse o comandante-geral no final de
uma visita à Escola Prática da Polícia deste país.
Entretanto, em reconhecimento do seu empenho na formação de
agentes são-tomenses,
o
comandante-geral
foi condecorado ontem pelo Governo deste
país, acto enquadrado
nas celebrações do 47.°
Aniversário da Polícia
Nacional de São Tomé e
Príncipe.
Há mais de 10 anos
que existem fortes relações de cooperação entre
as duas polícias, principalmente no domínio da
formação, e, para breve,
está prevista a assinatura
de um protocolo bilateral de cooperação técnico-policial.

Tecnologias
de combate
à caça furtiva
O Governo está a adoptar novas tecnologias de monitoramento, para além de mobilizar equipamento para áreas de conservação e a treinar fiscais, entre várias estratégias, com vista ao
fortalecimento da luta contra a caça furtiva, sobretudo do elefante, uma das espécies mais procuradas pelos malfeitores.
A informação foi tornada pública, há dias, na cidade de Maputo, pela directora-geral da Administração Nacional das Áreas
de Conservação (ANAC), Celmira da Silva, durante a reunião
sub-regional do Comité de Directores do Programa de Monitoria do Abate Ilegal do Elefante (MIKE).
No encontro, foram discutidos vários assuntos, entre os
quais a harmonização dos sistemas de contagem de elefantes e
actualização da implementação do fundo de gestão do elefante
africano. Na ocasião, Celmira da Silva afirmou que as estratégias
desenvolvidas no país estão a trazer resultados positivos, de entre eles destacou que nos últimos quatro anos não houve registo
de abate de elefante, na Reserva Nacional do Niassa.
Celmira da Silva destacou ainda que é necessário apostar na
investigação científica para orientar a tomada de decisões para o
maneio de elefantes. “Investir em censos regulares de elefantes
é considerado tão crucial, e as informações geradas podem servir de ferramenta que pode ajudar a entender a distribuição de
elefantes”.
Por seu turno, a representante da MIKE, Thea Henriette Carroll, explicou que, de acordo com o relatório da IUCN African
Elephant Status, de 2016, a África Austral continua detentora
da maior população de elefantes no continente, cerca de 50 por
cento da população de elefantes existentes no planeta.
Refira-se que, no país, o programa do MIKE está a ser implementado nas províncias de Gaza, Tete e Niassa.

Concurso no 35 de 27 - 08 - 2022
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Serviços de Consultoria
Necessários
A Creative Associates International convida as
candidaturas elegíveis a fornecerem formação
kobo toolbox à sua Equipa de Projecto McGovern
Dole em Moçambique.
Para mais informações sobre elegibilidade, requisitos, termos e condições e o formato prescrito
para a apresentação das candidaturas, visite a Procurement & Consultant Notices - Creative (creativeassociatesinternational.com) e clique em “Avisos de Aquisição” (Procurement Notices).
Os interessados, que satisfaçam os critérios de
elegibilidade, podem submeter a sua candidatura
até às 17h00 por e-mail para bids@creativedc.com
com a rubrica “Mozambique KOBO Toolbox Training” e o número criativo de RFQ.
www.jornaldomingo.co.mz
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Apontamento

Papa Francisco e Coreia do Norte
d
VOTAÇÃO EM ANGOLA

CPLP diz que votação
foi calma e ordeira

O

processo de votação, nas eleições
gerais da última
quarta-feira, em
Angola, decorreu de forma calma, ordeira,
organizada e em ambiente
de tranquilidade, segundo
avaliação preliminar da missão de observação da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP). Segundo
a organização, os membros
das mesas asseguraram, com
isenção, o cumprimento dos
procedimentos legalmente
previstos, assim como o esclarecimento dos eleitores.
A missão de observação
da CPLP destaca ainda a participação, no escrutínio, de
jovens e de mulheres entre
os membros das mesas, para
além da correcta prestação
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das forças de segurança.
“Houve ainda a presença de delegados de lista de
partidos concorrentes nas
mesas de voto, que acompanharam o processo de votação, a contagem dos votos, o
apuramento e a elaboração,
entrega e afixação das actas”, lê-se num comunicado
enviado ao domingo.
Entretanto, a Missão
de Observação Eleitoral da
CPLP exorta ao respeito da
vontade dos eleitores, expressa através do exercício
do direito de voto, à resolução dos diferendos eleitorais
no quadro legal aplicável,
com recurso aos instrumentos e mecanismos existentes,
e ao esclarecimento das dúvidas, queixas e denúncias
efectuadas, de forma que, no

momento da divulgação dos
resultados definitivos, estes sejam consensualmente
aceites.
“Recordando que eleições
democráticas e participadas
são um pilar fundamental da
boa governação, da estabilidade e do desenvolvimento
económico e social”, refere o
comunicado.
De referir que cerca de
14 milhões de cidadãos angolanos votaram no pleito
de quarta-feira. A Missão de
Observação trabalhou com
nove distribuídas pelas províncias de Luanda, Bengo,
Kwanza-Norte e Kwanza-Sul, tendo observado 452
mesas, pertencentes a 173
assembleias de voto, correspondentes a um universo de
353.397 eleitores.

André Matola

andre.matola@snoticias.co.mz

Esta enorme aldeia global está a ficar, como é por demais sabido, cada
vez mais desarrumada, sendo a ponta
do “iceberg” a guerra entre a Ucrânia
e a Rússia e a tensão político-militar
entre a China e o Taiwan, e que envolve um conjunto de interesses e influências que não se via desde o fim da
chamada Guerra Fria.
Há-de ser por esta e outras razões
que o chefe máximo da Igreja Católica, Papa Francisco, nas suas homilias,
prega o evangelho da paz, mas não se
coíbe de comentar e criticar as atrocidades cometidas, independentemente da interpretação errónea que
alguns políticos, propositadamente,
fazem às suas palavras, como acompanhámos semana finda, quando
voltou a se debruçar sobre o conflito
russo-ucraniano, que tem provocado enorme sofrimento e danos colaterais, e pediu que o conflito acabe o
mais rápido possível, porque, dure o
tempo que durar, será sempre dirimido com os actores primários e secundários desta contenda sentados à
mesa.
Aliás, o papado de Francisco está a
ser pontuado pela sua enorme preocupação, entre tantos outros temas,
com a paz e segurança colectiva,
combate à fome e à exclusão, e disseminação da fraternidade.

É neste contexto que surge o desejo do Sumo Pontífice de se deslocar
à Coreia do Norte. Pede inclusive que
seja convidado pelo Governo de Kim
Jong-Un.
Na bagagem, o Papa Francisco diz
que levará entre as mãos a FRATERNIDADE.
“Quando me convidarem – por
outras palavras, por favor convidem-me – eu não recusarei”, disse na
passada sexta-feira à cadeia televisiva
pública sul-coreana KBS.
Por aqui também se vê a grandiosidade e humildade do Papa Francisco,
um homem que, efectivamente, toca
corações.
A intenção do Papa ganha mais relevância neste período extremamente sensível que o mundo vive e onde
é visível a pretensão dos Governos,
sobretudo dos chamados Estados desenvolvidos, em se armar até aos dentes, daí a corrida ao nuclear como jamais vista nos tempos mais próximos.
A possível ida do Papa Francisco
seria também de enorme simbolismo
e significado porque pode, ainda que
não seja esse o objectivo primário, colocar freios neste frenético “sprint”
à indústria armamentista enquanto
milhões de bocas em todo o mundo
têm muito pouco o que comer, e quiçá, abrir portas para diálogos inclusivos em torno da paz mundial.
Sonhar não custa.
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Poder judicial nos EUA “nega”
legitimar “roubo” de riqueza afegã

N

a semana passada, uma juíza
de
Manhatan,
nos EUA, “chumbou” a decisão
do Presidente dos EUA, Joe
Biden, que formalizava o
“roubo” de vários milhões
de dólares de riqueza do
Afeganistão congelada por
Washington. De acordo com
a juíza Sarah Netburn, as vítimas dos ataques terroristas
de 11 de Setembro de 2001
não devem ser autorizadas a
confiscar os mais de sete mil
milhões de dólares em activos pertencentes ao Banco
Central do Afeganistão em
observância de decisões judiciais que obtiveram contra
os Talibã. A juíza reconhece
o direito das vítimas a serem
compensadas, mas refere
que autorizar o “roubo” está
fora do alcance das decisões
do tribunal e só o Presidente pode tomar a decisão. Ou
seja, a tentativa de o Governo
de Biden envolver o poder
judicial no “roubo” de riqueza alheia foi chumbada e a
Administração encontra-se
num dilema: ou reconhece
os Talibã como o governo
legítimo do Afeganistão, ou
devolve os fundos congelados ao país de origem.
Em Fevereiro deste ano, o
Governo do Presidente Biden
formalizou a confiscação de
activos afegãos avaliados em
mais de sete mil milhões de
dólares. Ao tomar a decisão,
Joe Biden justificou que os dinheiros seriam divididos em
duas partes: uma retornaria

Edson Muirazeque *

edson.muirazeque@gmail.com

OLHANDO O MUNDO
* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano
ao país asiático sob forma de
ajuda humanitária e a outra
serviria para compensar as
vítimas dos ataques de 11 de
Setembro de 2001, perpetrados pelo grupo terrorista al-Qaeda. Apesar de o culpado
material do ataque ter sido
um grupo terrorista, os EUA
responsabilizaram também
o governo Talibã do Afeganistão por supostamente
dar guarita àquele grupo. A
decisão de Biden era tomada
alguns meses depois de o seu
Governo ter reconhecido a
sua incapacidade de derrubar os Talibã e ter abandonado, em debandada, o país
à mercê do grupo que havia
jurado erradicar. Em vinte
anos de invasão, os Talibã
provaram ser resilientes e na
saída de forças estrangeiras
o Governo patrocinado por
Washington em poucos dias
“rendeu-se” ao grupo.
É óbvio que a decisão de
Biden não tinha sido recebida de bom grado pelos
afegãos, pois não compreendiam a “lógica” de

um país invasor reivindicar
indemnização ao país invadido. Aliás, a decisão chegou a “unificar” os afegãos,

a decisão do “roubo”, Joe
Biden não libertou de imediato os fundos afegãos congelados para entregá-los às

“benefício do povo afegão”,
Biden remeteu o caso aos
tribunais, indicando que o
dinheiro remanescente se-

entre aliados e retardatários
dos EUA, na condenação do
“roubo” que Biden pretendia protagonizar. Ao tomar

vítimas de 11 de Setembro.
Depois de ter ordenado a libertação de cerca de 3,5 mil
milhões de dólares para o

ria distribuído pelas vítimas
de 11 de Setembro, mas sob
decisão judicial. Ou seja, o
poder executivo procurava

envolver o poder judicial na
legitimação do “roubo” de
riqueza alheia.
Para a surpresa da Administração Biden e das
vítimas que pretendem
açambarcar a riqueza afegã,
a recomendação da juíza
Netburn remete a decisão
ao poder executivo. A magistrada considerou que o
Banco Central do Afeganistão está imune à jurisdição
do tribunal e somente o
Presidente, poder executivo, pode tomar tal decisão.
Aliás, a juíza indicou que
confiscar os fundos significa
efectivamente que os EUA
reconhecem o grupo Talibã
como o governo legítimo do
Afeganistão, algo que nem
os EUA e nem os seus aliados se mostram dispostos a
fazer. Pela recomendação da
juíza, no entanto, ao Governo de Biden restam duas opções: se efectivamente quer
que os fundos sejam distribuídos para as vítimas dos
ataques de 11 de Setembro
então tem de reconhecer os
Talibã como governo legítimo do Afeganistão, pois
somente isso pode legitimar
a confiscação dos activos do
Banco Central daquele país.
De contrário, a segunda opção, os fundos devem ser
devolvidos ao povo afegão,
que é o legítimo proprietário e que tanto precisa para
financiar os esforços de recuperação depois de duas
décadas de uma guerra, ou
insurgência, patrocinada por
Washington.

Chineses consideram legítima invasão à Ucrânia
Parte da opinião pública chinesa vê a invasão da Ucrânia
como uma acção legítima por
parte da Rússia, face à rivalidade comum contra o “hegemonismo ocidental”, encabeçado
pelos Estados Unidos, e ao paralelismo com Taiwan.
Na visão dos chineses que
defendem a invasão russa, os
intitulados grandes países têm o
direito a desfrutar de segurança
nas suas fronteiras.
“O povo ucraniano devia
culpar sobretudo os seus líderes
por terem provocado a Rússia
ao aproximarem-se dos Estados
Unidos”, aponta Weiwei, agente
imobiliária em Nanning, cidade
do sudoeste da China, em declarações à Lusa.
Para o taxista Wang Tao, tam-

bém ouvido pela Lusa, Moscovo
teve de agir, perante a “iminência” de a Ucrânia ser armada por
Washington para “lançar um
ataque” contra a Rússia.
De acordo com uma sondagem publicada pelo Carter
Center, organização sem fins lucrativos fundada pelo ex-Presidente dos Estados Unidos Jimmy
Carter, 75% dos entrevistados
chineses concordam que apoiar
a Rússia é do interesse nacional da China. Cerca de 60% dos
entrevistados esperam, no entanto, que a China desempenhe
um papel na mediação do fim da
guerra.
Pequim recusou condenar a
Rússia pela invasão da Ucrânia
e criticou a imposição de sanções contra Moscovo. A China

considera a parceria com o país
vizinho fundamental para contrapor a ordem democrática
liberal, liderada pelos Estados
Unidos. Em causa está também
o paralelismo entre o conflito na
Ucrânia e a questão de Taiwan,
que Pequim considera ser uma
“província rebelde” que deve
ser reunificada, e não uma entidade política soberana.
“O conflito entre Rússia e
Ucrânia é o ‘contra-ataque’ de
(Presidente russo, Vladimir)
Putin contra o plano do Ocidente, liderado pelos Estados
Unidos da América (EUA), de
desmembrar a Rússia”, apontou Qiu Wenping, da Academia
de Ciências Sociais de Xangai,
um grupo de reflexão (“think
tank”) do governo, durante um

debate televisivo.
“A posição da China é comparável à da Rússia. Os EUA
estão claramente a manipular
a questão de Taiwan e constantemente a atiçar as chamas para
desmembrar a China, através
da criação de uma Ucrânia do
Oriente”, acusou Qiu Wenping.
China e Taiwan vivem como
dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo
governo nacionalista chinês se
refugiou na ilha, após a derrota
na guerra civil frente aos comunistas. Pequim considera Taiwan
parte do seu território e ameaça
a reunificação através da força,
caso a ilha declare formalmente
a independência.
As visitas de políticos norte-americanos à ilha tornaram-

-se frequentes nos últimos dois
anos, levando o Exército chinês
a lançar exercícios militares em
larga escala.
Pequim vê as visitas de alto
nível ao território como uma interferência nos seus assuntos e
um reconhecimento de facto da
soberania de Taiwan.
A ofensiva militar lançada a
24 de Fevereiro pela Rússia na
Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas – mais
de seis milhões de deslocados
internos e quase sete milhões
para os países vizinhos –, de
acordo com os mais recentes
dados da ONU, que classifica
esta crise de refugiados como a
pior na Europa desde a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945). (In
Lusa)
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MEMÓRIA - CLUBE DE GAZA

Alói “trai” e chora
d

E

Joca Estêvão
joca.estevao@snoticias.co.mz

m 1991, o Maxaquene e o
Clube de Gaza qualificaram-se à final da Taça de Moçambique. Poucos dias antes
da partida, os jogadores “tricolores” desencadearam uma greve
em reivindicação dos seus salários em
atraso.
Nuro Americano, presidente da
colectividade, na altura, deslocou-se
ao hotel onde a equipa se encontrava
em estágio e chamou os jogadores e
a equipa técnica constituída por José
Geneto e Euroflin Maria da Graça.
Nuro olhou em redor e disse: “está a
faltar alguém”.
Um dos jogadores respondeu ao
presidente que Zainadine estava no
quarto a fazer gelo, uma vez que o
crónico problema do joelho voltara a
arreliar-lhe.
Com “cara de poucos amigos”,
Nuro Americano dirigiu-se aos jogadores da seguinte forma: quem está
a favor da greve levanta a mão. Sem
hesitar, Jorge (guarda-redes), Bebé,
Lázaro (defesas), Manuel Cossa, Antoninho (médios) e Matuca levantaram a mão.
Em resposta, Nuro disse: “ok.
Não há problemas. Podem pegar nas
vossas coisas e deixar o hotel. Vamos
apresentar-nos também com alguns
juniores”.
No entanto, chegou-se a consenso
que todos os jogadores deviam deixar
aquele local naquele dia, indo para as
suas casas, na condição de retornarem um dia antes do jogo. Entretanto,

Neste jogo Alói falou menos e gesticulou mais

no dia combinado, mesmo os jogadores dispensados apresentaram-se.

CLUBE DE GAZA ERA
ESPÉCIE DE SATÉLITE
DO MAXAQUENE
O Clube de Gaza era treinado por
Joaquim Alói, que tinha feito carreira
no clube “tricolor”, chegando a ser
influente na conquista do “tri” em
1984, 1985 e 1986.
É preciso realçar que os gazenses
eram uma espécie de satélite do Ma-

xaquene e o facto de Alói ser o treinador ia de encontro com o espírito
de irmandade entre os dois clubes.
O seu presidente, Mansur Daúde,
era adepto confesso do Maxaquene
desde a altura em que se chamava
Sporting, reflectido no equipamento
da sua equipa (o verde-e-branco dos
“leões” de Alvalade).
Também havia troca de jogadores.
Aliás, Jorge, titular pelo Maxaquene,
saira do Gaza para Maputo.
O jogo, que se devia ter realizado num domingo, passou para a
terça-feira seguinte, no Estádio da
Machava. Os gazenses estavam em
excelente momento de forma, apresentando nas suas hostes Hélder
Cossa, o guarda-redes, Dungo, Gito,
Bobo I, Bobo II, Zito, Bute, Vicentinho, Yassine, Matusse, Januário, Raul
(Mathaus), Ramiro, Beto, Nyerere,
Efraime, Dinis, Pascoal e Alexandre.
Do lado do Maxaquene, além dos já
referidos, também figuravam Rui Jonas, Alexandre Manganhela, Sataca
Mussagy, Cachela, entre outros. Antoninho Duba-Duba, o estratega do
meio-campo, estava lesionado.
Geneto e Flin, sem medir as consequências da interrupção do estágio,
decidiram incluir no onze os jogadores que tinham sido dispensados por
Nuro Americano, alegadamente por
incitarem à greve.
Fazendo o papel que lhe competia, o Clube de Gaza entrou disposto
a resolver o jogo. Os jogadores da altura recordam que foi o jogo em que
Joaquim Alói falou. O técnico gazense
parecia emocionado por defrontar o
seu clube de coração.

GOLO DE BEBÉ
E REMONTADA
À MODA DE GAZA

Hélder salta com Antoninho Muchanga, com Bobo II na ilharga
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Apesar da vontade dos visitantes
em chegar ao golo, foi o Maxaquene a
inaugurar o marcador. Bebé, descaído
sobre o lado direito, tentou fazer um

cruzamento para assistir Zainadine
Mulungo, que estava em boa posição
para rematar, mas a bola não obedeceu a intenção do lateral, num momento em que Hélder, fazendo cálculo que ia sair um cruzamento, saiu
em voo para o lado onde se preparava
para entrar Zainadine, acabando por
ser o “keeper” o último a tocar na
bola para o fundo das suas redes.
Ainda assim, o Gaza não baixou os
braços, mas não conseguiu contrariar
o adversário, que só na segunda parte
baixou drasticamente de rendimento, passando a defender o magro
resultado, demonstrando faltarem
pernas para aguentar o ritmo do jogo
imposto pelos visitantes, provavelmente pelos efeitos de algum exagero no período em que deixaram o
estágio.
Esse facto espevitava o Clube de
Gaza, que atacava com frequência,
enquanto o Maxaquene “rogava”
para que o jogo terminasse logo. Os

adeptos “tricolores” desesperavam-se nas bancadas, percebendo que a
vida dos seus jogadores não estava a
ser fácil.
Aproximavam-se os últimos minutos do tempo regulamentar e o
Gaza não vergava e, numa jogada de
insistência, o avançado Dinis “gelou” o Estádio da Machava com um
golo que empurrou as duas equipas
ao prolongamento. Os adeptos da
capital nem queriam acreditar, mas o
facto estava a consumar-se.
No início do prolongamento, Zito
Muchanga, inspiradíssimo, deu a
“cajadada final”, fazendo a reviravolta (1-2), dificultando ainda mais
a vida ao Maxaquene. Este resultado
manteve-se até ao fim, confirmando
o Clube de Gaza como vencedor da
Taça de Moçambique.
Dois sentimentos apoderaram-se
de Joaquim Alói no final da partida:
primeiro, o facto de estar a orientar
um clube considerado humilde que
entrava na história do futebol nacional pela conquista do primeiro título
nacional; segundo, o técnico sentia
também ter traído o seu Maxaquene, por isso não se conteve e chorou
copiosamente no final do jogo para
sacudir tudo o que sentia.
Percebia no olhar dos maxaquenenses que ele estava na pele de traidor; parecia um filho que acabava de
destruir a casa que o viu crescer, sem
dó, nem piedade.
As relações entre o Maxaquene
e o Clube de Gaza, entretanto, não
morreram. Um tempo depois, alguns talentos como Maló, Eugénio,
Tónico, Amândio, Naftalinho, entre
outros que haviam feito formação
nos “tricolores”, foram transferidos
para o Gaza, que veio a ceder à equipa de Maputo Vicentinho, Pascoal,
Dungo e Hélder Cossa. Dinis, um dos
carrascos do Maxaquene na final, por
várias vezes foi tentado pelos “tricolores”, mas acabou por ir para o Matchedje de Maputo, onde terminou a
carreira.

ALÉM DA TAÇA DE MOÇAMBIQUE EM 1991

Gaza conquistou
a Supertaça-1992
Depois de conquistar, com mérito, a Taça de Moçambique, em
1991, o Clube de Gaza ganhou direito de disputar a Supertaça no
ano seguinte, vencendo o campeão, o Costa do Sol, por 2-0.
Nesse ano, tentou repetir o êxito anterior, chegando à final da
Taça de Moçambique, mas, desta vez, o Costa do Sol não se deixou
abater. Os gazenses saíram derrotados, por 4-1, num dia chuvoso.
Como finalista vencido, dado que o Costa do Sol sagrara-se campeão, representou, novamente, o país nas Afrotaças.
Na sua primeira aparição nas competições africanas, o Clube
de Gaza foi eliminado na pré-eliminatória pelo Denver Sundowns
(Eswatini), com um agregado de 6-4, 5-3, em Mbambane, e 1-1,
no Estádio da Machava (neste jogo os golos foram de Dinis, para o
Gaza, e Tchaka-Tchaka, para o Denver). Em 1993, o Gaza caiu aos
pés do Arsenal do Lesoto: 2-2, no Xai-Xai, e 1-1, em Maseru.
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“Mambas” mais perto do CHAN

A

Selecção Nacional de Futebol “Mambas” empatou ontem a um golo no
Bingu National Stadium
em Lilongwe, com a sua
congénere do Malawi, em desafio inserido na última eliminatória de apuramento à fase final do Campeonato
Africano de Futebol reservado para
jogadores internos CHAN 22 a ter lugar próximo ano na Argélia.
O jogo decisivo terá lugar próximo domingo no Estádio Nacional
do Zimpeto às 15h00. O combinado
moçambicano teve duas partes totalmente distintas.
Ao regressar do intervalo igualados a um golo, a equipa da casa demonstrou muito inconformismo e
empurrou os moçambicanos à sua
baliza, na qual sucederam-se várias
jogadas perigosas. Por duas ocasiões
o guarda-redes Ernan foi obrigado a
defesas de recurso.
O jogo ofensivo de Moçambique
não existia e Chiquinho Conde lançou
Edson e João para os lugares de Danilo
e Dário, respectivamente. O máximo
que os “Mambas” conseguiram nesta
etapa foram dois remates desenquadros.
A primeira parte foi disputada
intensamente e os “Mambas” foram
premiados pela entrada destemida,
abrindo o marcador aos oito minutos
através de Nelson, que finalizou um
centro-remate de Telinho à esquerda
do ataque.
Foi um tento que desequilibrou
o conjunto anfitrião e Moçambique
falhou o 0-2 quando Danilo rematou
por cima num livre perigoso depois

de mais um derrube ao endiabrado
Infren no corredor direito.
Quando menos se esperava, o Malawi empatou aos 21 minutos depois
de roubar a bola a Danilo numa saída
insegura com o esférico. Yamikani fez
a recarga vitoriosa após uma defesa
incompleta do guarda-redes Ernani.
Até ao intervalo ambas as equipas
procuraram adiantar-se no mar-

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

cador, oferecendo bons momentos
ofensivos, mas os atacantes não foram certeiros.
A equipa de arbitragem foi competente e merece da nossa parte uma
valoração positiva.

FICHA TÉCNICA

Campo: Bingu National
Stadium

Árbitro: Ahmad Heeralall,
coadjuvado
por
Sailesh Mithun e Ram
Babajee. Quarto árbitro:
Dharamveer
Hurbungs
(todos das Maurícias).
Comissário
da
CAF:
Awuye Suleiman (Uganda)
Moçambique:
Ernani,

Infren, Martinho, Chico,
Danilo (Edson), Amadou,
Shaquile, Nelson (João),
Dário (Melque) Telinho
(Skaba) e Lau King (Isac)
Malawi: Charles, Stanley, Paul, Chirwa, Miracle, Chicoti, Micium,
Chinwenwe, Stenie, Yanikani e Muhammad.

CAMPEONATO ESCOLAR DA CAF

Matchedje não vacila

Matola e Liberdade
vencedores

O MATCHEDJE venceu ontem o Costa do Sol “B, por 2-1,
em partida inserida na 23.ª jornada do Campeonato Nacional
de Futebol da II Divisão – Fase da
Cidade de Maputo, e mantém a
liderança intacta.
Com a vitória, os “militares”
somam agora 53 pontos. Segue
na segunda posição a Black Bulls
“B”, com 47. Estrela Vermelha
está em terceiro, com 46, e o Maxaquene em quarto, com 45.
Noutros jogos realizados ontem, a Liga Desportiva “B” derrotou Vulcano (3-1). O 1.º de Maio
também foi viorioso no encontro
com a Académica (1-0), enquanto o Desportivo foi travado pelo
Nacional (1-).
Salientar que a jornada iniciou
na passada quarta-feira, com o
Maxaquene a derrotar Águias Especiais por 1-0.
A ronda prossegue na tarde
de amanhã com a realização de
mais um jogo entre Racing e Ferroviário “B”, no campo do 1.º de
Maio. A jornada completa-se na
próxima quarta-feira, quando
Mahafil receber o Ferroviário das
Mahotas.

As formações das Secundárias da Matola, em masculinos, e Liberdade, em
femininos, sagraram-se na
manhã de ontem vencedores do Campeonato Escolar
da Confederação Africana de
Futebol (CAF), evento que
terminou ontem no Estádio
Nacional do Zimpeto.
Para o efeito, Matola derrotou na final a sua similar da
Machava, por 4-2, resultado
conseguido na marcação de
grandes penalidades depois
do empate a um golo ao fim
do tempo regulamentar.
Machava foi curiosamente a equipa que marcou primeiro, por intermédio de
Albino, tendo Matola estabelecido a igualdade ainda
no decurso da primeira parte com o golo apontado por
Francisco.
Marcaram para a vitória
dos matolenses, nos penaltes, Aly, Bernardo, Hélder e
Jacob. Os dois golos de Machava foram, por sua vez,
apontados por Francisco e
Moabi. Lino e Belton falha-

ram o alvo.
Enquanto isso, Liberdade venceu a final frente a
Joaquin Chissano, por 1-0,
tento apontado na segunda
parte por Bruna. A vitória da
equipa matolense foi possível graças à impecável actuação da sua guarda-redes,
que defendeu tantas bolas,
sendo que um dos remates
foi devolvido pelo travessão.
Aos vencedores, foram
atribuídos medalhas e troféus. Foram igualmente
premiados os melhores jogadores e marcadores com
brindes.
O melhor marcador, em
masculinos, foi Hussene,
da equipa do Triunfo, que
marcou seis golos. Giovani e
Lubélia, respectivamente da
Liberdade e Joaquim Chissano, partilharam o título de
melhores marcadoras, ambas com também seis golos.
Os títulos de melhores
jogadores pertencem a Cristiano e Jenny, respectivamente do Cantinho do Céu e
Força do Povo.
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20 de Maio de 2018

26 de Janeiro de 2020

Solta de Inácio Pereira

O preço de ser bom é alto…
ACTO 1

B

ula-bula está atónito. Um soco no
estômago não faria
tanta mossa. A estória é, no mínimo,
bizarra, se considerarmos as
boas prestações que a Selecção Nacional de Futebol, os
“Mambas”, tem mostrado.
O meu velho amigo diria
sem hesitações: “é altura
propícia para lhes dar uma
colher de sopa”.
Ou se calhar deviam
mesmo mudar de apelido
e passarem a chamar-se
“bunodontes”… de repente
pode ser que alguém tome
vergonha na cara e passe a
tratá-los com mais decoro.
É que é irritante esta coisa
de sacrificar gente e depois
ficar na bancada a palitar os
dentes.
Então não é que os jogadores da Selecção Nacional
decidiram fazer greve de
fome… coisa que só encontra paralelo nos regimes ditactoriais onde os presos fazem este tipo de greve para
www.jornaldomingo.co.mz

verem reconhecidos os seus
direitos… sendo que toda a
gente sabe que saco vazio
não fica em pé!
Os atletas – parece que
por estas alturas já reconsideraram a sua posição de
força – reclamavam justamente prémios de jogos,
ajudas de custos, entre outras coisitas. Quer dizer que
alguém fez promessas – e
os atletas mataram-se para
cumprir – e agora furta-se aos seus deveres como
aquele mercador daquele
país…
Como se pode sonhar
com grandes conquistas se
nos detalhes somos infantis?
Não pagar ajudas de custos
a uma pessoa que viaja em
missão de serviço é, no mínimo, castrante… sobretudo
se considerarmos que os homens de fato e gravata que
viajam com os atletas, regra geral, não passam pelos
mesmos constrangimentos… vamos lá ser sérios!

ACTO 2

Verónica José é uma atleta moçambicana que repre-

sentou o país numa dessas
muitas competições internacionais, no caso na cidade de Cali, Colômbia, e até
bateu o recorde nacional de
juniores nos 1500 metros.
Vale recordar que a participação dela esteve até tremida por causa do vil metal,
mas lá se conseguiu que ela
viajasse… Verónica não ganhou nenhuma medalha
– pelo potencial já foi convidada para integrar clubes
portugueses de atletismo –,
mas, no regresso à pátria, foi

tratada assim-assim.
Ninguém a foi esperar no
aeroporto e, para chegar à
sua residência, teve de enfrentar os nossos emblemáticos “chapa-100”. Atenção
que Bula-bula também viaja
de “chapa” e “my love”,
mas vamos lá combinar que
uma representante do país
numa competição daquele calibre e com o resultado
obtido merecia um bocadinho de consideração…
Mas é como se diz…
quem nasceu para transpi-

rar, jamais terá um lencinho
perfumado!

ACTO 3

Remédio de panelinha
de barro também é necessário na tribo de atletismo. Os
campeonatos nacionais de
atletismo que deveriam ter
iniciado na última quinta-feira no Parque dos Continuadores, na cidade de
Maputo, foram boicotados
pelos próprios atletas que
exigem a saída do actual
presidente da federação da
modalidade, Kamal Badrú, e

a entrada de Lurdes Mutola.
Falam da falta de competições e de consideração
pelos praticantes.
O que é líquido é que alguma coisa vai mal no atletismo. Precisamos de tomar
providências para que o
comboio volte aos carris.
Não faz sentido nenhum
que atletas do top não tenham competições internas
e depois se corra para participações internacionais.
Não há como produzir atletas de fina estampa nessa
balbúrdia toda.
Bula-bula acha que se
está tratando o desporto
como já se fez com a cultura
– que alguém chamou jocosamente de brincadeiras –;
para o desporto devem estar – bebericando cafés – a
dizer que os atletas não têm
de reclamar nada porque
desporto faz bem à saúde.
Seria interessante, nas
próximas
competições,
ver gajos de fato e gravata a
correrem numa pista para
verem o que é bom para a
tosse.
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