Reconduzidos dirigentes destituídos por apoiarem José Domingos e Rongane

Conselho Jurisdicional do MDM desmonta
estratégia de Lutero Simango
60 Meticais
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Filipe Nyusi assina novo Elefante Branco de Chongoene

PR rejeitou
nome de
Samora Machel

Aeroporto Samora Machel foi proposto por uma petição com mais de 50 mil assinaturas
Nyusi simula desconforto com atribuição de seu nome ao aeroporto de Chongoene
Fracassada tese de turismo, Aeroporto FJN poderá servir a agricultura do baixo Limpompo
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Apoiantes de L. Simango e Manuel Domingos em constantes ameaças

Marcha agressiva e sanguinária para ocupar vacatura de
Daviz Simango

É

M. Domingos recusa-se e não presta contas ao MDM desde que assumiu o cargo do SG
L. Simango reage sua relação com a Frelimo, mas seus apoiantes continuam violentos
Silvério Ronguane com menos chances de se eleger, mas vai até ao fim

já no próximo final de semana que o
MDM irá se reunir em 3º congresso, na
Beira, para eleger o próximo presidente
do Partido, que deverá ocupar o cargo
deixado por Daviz Simango, que perdeu
a vida em Fevereiro. No momento em que o partido
mostra-se fragilizado, os apoiantes de Lutero
Simango e Manuel Domingos, na cidade da Beira,
o reduto do MDM, têm recorrido à violência em
defesa dos seus candidatos. Além destes dois nomes,
concorre também o Silvério Ronguane, que tem
apoio de alguns membros de Maputo, cuja expressão
não se tem feito sentir. Havia uma certeza dentro do
MDM, de que Ronguane ia desistir no decorrer do
processo, mas este mostra-se determinado.

Nelson Mucandze e Jossias Sixpence - Beira
O Chefe da bancada parlamentar, o Secretário-Geral e
o deputado, Lutero Simango,
Manuel Domingos e Silvério
Ronguane,
respectivamente,
são os candidatos à presidência
do MDM, um trio que apesar
de partilhar o mesmo partido,
a ambição de conduzir os destinos do terceiro maior partido
da oposição deixou ficar as diferenças e o sentimento de intolerância, pondo em causa o
legado de Daviz Simango ou a
máxima do Moçambique para
todos.
Desde que foi lançado o
terceiro congresso do MDM,
iniciou no meio do partido uma
marcha marcada pela violência, intimidações e acusações
graves, protagonizadas pelos
apoiantes de Lutero Simango
e Manuel Domingos. O mais
recente episódio obrigou a intervenção da comissão nacional
de jurisdição.
É que dia 7 de Agosto passado, um grupo de apoiantes de
Lutero Simango agrediu membros que apoiavam candidatura
de Manuel Domingos, o que vi-

ria culminar com a destituição
forçada do presidente da liga
juvenil do MDM, em Sofala,
Muchica Madeira Dos Santos,
e para o seu lugar foi indicado
Albino Mussendo. Nesta sequência, um membro de nome
António Musindo foi também
agredido fisicamente em plena reunião do partido, por ter
mostrado resistência em entregar as chaves da motorizada em
apoio ao Dos Santos, destituído
durante a violência. Foi um episódio que, semana passada, teve
o reparo da Comissão Nacional
de Jurisdição do partido, que
decidiu reconduzir Dos Santos
ao cargo de presidente da liga
juvenil do MDM ao nível da cidade da Beira, em deliberação
com número nº03/ MDM /
CNJ/2021.
A comissão nacional de jurisdição é órgão máximo e deliberativo do partido MDM,
que funciona como tribunal
interno, zela pela legalidade e
fiscalização de todos os actos de
órgãos do partido, e compete
ao órgão dirimir todos conflitos
de natureza jurídico estatutário

que emergem nas relações de
vários órgãos do partido e a sua
decisão não é recorrível.
Na deliberação que tivemos acesso consta, na alínea b,

“considerar nula e de nenhum
efeito a medida de suspensão
tomada pela direcção da liga
juvenil de Sofala pelo vício de
usurpação de competências,

por quanto, cabe exclusivamente nos termos estatuários a comissão nacional de jurisdição a
aplicação de quaisquer medidas
disciplinares”.

José Domingos recusa-se a prestar contas
Enquanto se fala de violência num lado, os grupos que
apoiam Lutero Simango têm
acusado Manuel Domingos de
não prestar contas ao partido,
o que, de acordo com estes, indicia roubo e desvio de bens. É
que desde que assumiu o cargo
de Secretário-Geral, apesar da
pressão para fazer inventários
dos bens do partido e apresentar
as contas, este nunca o fez.
Com a morte de Daviz Simango, José Domingos foi pressionado no último Conselho
Nacional para prestar contas, de
Continua na pag 03
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modo a se conhecer o património do Partido, mas limitou-se
em promessas de que ia fazer.
É o único que teve problemas na organização da documentação, num primeiro
momento viu sua candidatura
rejeitada e teve que submeter
pela segunda vez depois de sanar orientações da comissão
eleitoral. É uma Comissão formada por pessoas próximas de
Lutero Simango, alguns são familiares, mas o grupo de apoio
ao chefe da bancada parlamentar afirma que o partido é que
elegeu essas pessoas, em reuniões conduzidas pelo próprio
Secretário-Geral.
José Domingos é o único
candidato que está na gestão
no partido, mas até aqui não
mostrou a sua capacidade de
liderança e trouxe os piores resultados de sempre nas últimas
eleições para o MDM, onde na

Foi,
igualmente,
no seu período
em que
grandes figuras
abandonaram
o MDM, com
acusações de
que aquele era
um partido
nepotismo,
um regulado
da família
Simango, todos
que saíram do
MDM no mesmo
período foram
juntar-se à
Renamo.
AR, dos 17 assentos, o partido
só conseguiu seis assentos.
Foi, igualmente, no seu período em que grandes figuras
abandonaram o MDM, com
acusações de que aquele era um
partido nepotismo, um regulado da família Simango, todos
que saíram do MDM no mesmo período foram juntar-se à
Renamo.
As ambições de Manuel Domingos, na voz dos seus adversários, não é de levar o partido a
Presidência, mas conseguir presidir a cidade da Beira, lembre-se que após a morte de Daviz
Simango, José Domingos tinha
pastas organizadas para assumir a presidência do município,
distraindo-se do facto de que a
substituição de um autárquico é
por via da lista.

Lutero Simango politicamente rico, mas…
o passado inglório persegue

Lutero Simango, com
suporte de “violentos e intolerantes”, é o candidato
com mais apoios nas bases,
além de ser o candidato com
mais história política, mas é
uma carreira não triunfalista. Aliás, tem muitas chances
de se eleger à presidência do
MDM, para ocupar o cargo
deixado por seu irmão, o que
em alguns corredores cristaliza a ideia de que o MDM é
um regulado, estando muito
longe da máxima de que o
MDM é um partido para todos. Um outro detalhe é que
dos três candidatos nenhum
deles é jovem.
Lutero Simango é membro fundador e presidente
de um outro partido político,

denominado Partido de Convenção Nacional (PCN), que,
segundo apurou o Evidências,
junto da Conservatória dos
Registos Centrais não foi legalmente extinto e este ainda
figura como fundador e membro número um.
Junto da Conservatória
dos Registos Centrais, o Evidências teve acesso à certidão
de registo do PCN, que confirma que este ainda não está
extinto e que o seu fundador e
membro número um é Lutero
Chimbirombiro Simango.
O partido PCN de Lutero
Simango foi fundado nas vésperas das primeiras eleições
multipartidárias em 1994, nas
quais não conseguiu nem sequer cinco por cento dos vo-

tos. Nas segundas eleições de
1999, esteve coligado com a
Renamo, junto com outros
nove partidos, perfazendo a
famosa Renamo-União Eleitoral. Daí em diante apenas
passou a ser “partido James
Bond”, uma referência que se
faz a partidos sem escritórios
e que funciona na pasta dos
seus dirigentes.
Actualmente, acomodado
no MDM, Lutero Simango
não comenta publicamente sobre o seu partido, mas
aquando da expulsão do Daviz Simango da Renamo, em
2009, que culminou com a
sua candidatura independente, chegou a receber convite
do Partido de Convenção Nacional (PCN), mas este declinou-se.
Consta que Daviz Simango não comungava dos
mesmos ideais com o PCN,
embora por muito tempo foi
também associado ao referido
partido. Preferiu aliar-se, na
altura, ao grupo cívico reflexão e mudança para fundar as
bases do seu próprio partido,
que viria a designar-se Movimento Democrático de Moçambique.
Depois de entrar no
MDM, Lutero Simango não
formalizou sua saída no PCN
e nem extinguiu aquele partido. A não extinção do partido
pode ser uma via de manter
o património que hoje é ocupado pelo MDM, trata-se da

sede nacional do partido em
Maputo e sede da cidade, na
Av. Angola.
A margem desse percurso,
a figura do Lutero Simango
é associada a Frelimo, e não
foi poucas as vezes em que
figuras máximas da Frelimo
foram vistas em convívios na
casa de Lutero Simango. Porém, semana passada, reagiu
afirmando que ele não tem relação com a Frelimo. Aliás, há
vozes que defendem que algumas ambições dos dirigentes
da Frelimo poderão ser viabilizadas por Lutero Simango.
“Tem havido muita poeira
contra a nossa candidatura. Já
está a acontecer, porque isso
faz parte da democracia interna. Primeiro, ouvi dizer que
Lutero Simango está a fazer
a sua campanha com apoio
da Frelimo”, começou prosseguindo que quem assim pensa não conhece a história do
país, “pois o que eles não sabem é que os seus pais foram
mortos pela Frelimo’’ e esses
que não conhecem a história
“não podem governar o país’’.
“Nós temos de respeitar a
estrutura interna. Não queremos que os nossos membros sejam desrespeitados. Se
quisermos construir o nosso
partido tem que haver respeito entre nós’’, afirmou Lutero
Simango, realçando que caso
seja eleito presidente do partido vai promover um recenseamento interno.

Ronguane não desistiu
Silvério Ronguane, com
menos apoios e menos inserção no partido, é o único sem
narrativas polémicas. Até porque a candidatura dele é vista
como acompanhante, com menos chance de se eleger e há
quem acredite que ele viria a
renunciar ao longo do processo
e tomar uma posição nos dois
lados. Mas não desistiu, depois
que foi o primeiro a anunciar
a intenção de se candidatar à
presidência do MDM.
O MDM foi fundado em
2009, por Daviz Simango e foi
através dele que concorreu às
presidenciais e legislativas daquele mesmo ano. Ficou em

terceiro lugar nas presidenciais
e conseguiu eleger oito deputados à Assembleia da República

(AR), acabando com a bipolarização entre a FRELIMO e a
RENAMO - a que o MDM se

referia como "coligação Frenamo" - no Parlamento.
Daviz Simango voltou a
concorrer às eleições gerais de
2014 e 2018, renovando o terceiro lugar e, com o seu partido, elegendo deputados. Em
2018, teve o pior resultado de
sempre.
Ao nível do poder autárquico, voltou a vencer no município da Beira em 2013 e 2017,
tornando-se o autarca com
mais anos na presidência de
um município em Moçambique. Daviz Simango morreu no
dia 22 de Fevereiro, na África
do Sul, depois de sofrer uma
paragem cardíaca.
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Um aeroporto para 200 mil passageiros, numa província que recebe 47 mil turistas/ano

Filipe Nyusi assina novo Elefante Branco de Chongoene

I

PR simulou desconforto com atribuição de seu nome ao aeroporto de Chongoene
Produtos agrícolas do baixo Limpopo poderão ser escoados via aérea para o mercado

naugurado na manhã desta segunda-feira,
o Aeroporto Internacional de Chongoene foi
projectado para receber, por ano, 220 mil
passageiros, contudo, a proveniência desta
demanda de viajantes numa das províncias
mais pobres do país ainda é uma incógnita. O sector
do turismo continua a ser arrastado como cavalo de
batalha, todavia entre as projecções e a realidade
há um grande vazio. Os números estão longe de ser
animadores e situam-se aquém dos 25 por cento da
capacidade instalada. Na sua intervenção, Filipe
Nyusi acabou sendo mais realista, traçando o quadro
negro das estatísticas que giram em torno do mais
novo elefante branco do país, que, curiosamente foi
baptizado, via critérios obscuros, com o seu nome.

Reginaldo Tchambule
Com as memórias ainda
frescas do Aeroporto Internacional de Nacala, um elefante branco, que apesar de
estar localizado numa zona
económica e turisticamente fraca, continua a receber
uma demanda de passageiros
muito aquém da sua monstruosa capacidade, chegando a ser transformado numa
sala de casamentos, o governo inaugurou mais um aeroporto cujos números já sentenciam o seu destino.
Orçado em 60.3 milhões
de dólares, doados pelo governo chinês, segundo as
projecções, o controverso
Aeroporto Filipe Jacinto
Nyusi, a 30 minutos de Maputo, vai receber pouco mais
de 220 mil passageiros por
ano, grande parte dos quais
espera-se que sejam atraídos
pelo potencial turístico, indústria extractiva e negócios,
embora os números, sem nenhuma inflação, estão longe
de ser animadores a médio
prazo.
Na sua intervenção, Filipe Nyusi, que acabou por
reconhecer ‘nas entrelinhas’
a triste realidade, destacou o
potencial turístico da província de Gaza, com destaque
para praias; lagoas; parques,
reservas e fazendas bravias;
bem como locais históricos
que fazem parte do património cultural; a cultura, com
destaque para as danças, gastronomia e artesanato.
“Devem ser competitivos
e inovadores na oferta de
serviços, integrando pacotes
que exploram a plenitude do

potencial traduzido pela experiência da praia e o sol, da
contemplação dos animais
nas reservas e exploração
da história do nosso país e
de África”, destacou Filipe
Nyusi.
No entanto, apesar do
referido potencial, mesmo
antes do flagelo imposto pela
pandemia da Covid-19, que
se mostra uma realidade que
vai perdurar por mais alguns
anos, o número de pessoas
que procuram aquela pro-

Não fizemos
o aeroporto só
por causa do
turismo. Seria
pensar curto.
A província de
Gaza é também
portadora do
potencial de
recursos noutros
sectores. A
agricultura,
a pesca e a
indústria e
os recursos
minerais,
incluindo grandes
projectos na
cadeia de valor
da agricultura
no Limpopo,
como uma zona
económica
especial.
víncia para turismo, por via
aérea, era simplesmente insignificante.

Em 2018, por exemplo,
a província de Gaza foi visitada por 47 250 turistas estrangeiros, maioritariamente
da África do Sul, Zimbabwe
e da Europa, ainda que estes
últimos em pequena escala.
“Com esses dados, o novo
aeroporto exigirá mais acções
de promoção para vender a
oferta de Gaza e de Moçambique, de forma a atrair mais
turistas da Europa, Américas
e da Ásia, cujo meio de transporte mais usado é o avião”,
reconheceu Filipe Nyusi,
instando os gestores a vários
níveis a eliminarem as barreiras ao sector do turismos e
não terem medo da competição para desviar o tráfego
dos aeroportos regionais e
dos países vizinhos.
Sem apresentar projecções tangíveis, Filipe Nyusi
esforçou-se para mostrar que
o aeroporto que carrega o
seu nome não será um elefante branco e até a agricultura foi chamada à colação.
Aliás, chegou a dizer “não
vamos fazer um aeroporto
para depois não haver voos
para aqui. Vamos ‘djimar’,
ou seja, fazer para vermos se
trazemos soluções para isto”.
“Não fizemos o aeroporto
só por causa do turismo. Seria pensar curto. A província
de Gaza é também portado-

ra do potencial de recursos
noutros sectores. A agricultura, a pesca e a indústria e os
recursos minerais, incluindo
grandes projectos na cadeia
de valor da agricultura no
Limpopo, como uma zona
económica especial”, disse
Filipe Nyusi, dando a entender que os produtos agrícolas
do baixo Limpopo poderão
ser escoados via aérea para o
mercado.
Nyusi simula
desconforto com
atribuição de seu
nome ao aeroporto de
Chongoene
Desde a manhã desta
segunda-feira, quando foi
descerrada a placa do nome
do Aeroporto Filipe Jacinto
Nyusi várias vozes, um pouco por todo o país, se levantaram para questionar os critérios usados para atribuição
do nome do Presidente da
República a aquele aeroporto, localizado na província de
Gaza.
Simulando que não compactuou com aquele acto de
culto à sua personalidade,
Filipe Nyusi, num discurso
pouco convincente, disse ser
embaraçoso inaugurar uma
obra que leva o seu nome,
responsabilizando supostos

proponentes sem rosto.
“Devem imaginar como
é embaraçoso proceder uma
inauguração de uma infra-estrutura económica que
foi atribuído o nome que me
diz respeito, sobretudo quando sei que os proponentes
conhecem a minha posição
sobre este tipo de procedimentos”, disse Filipe Nyusi,
dando a entender que foi um
grupo de devotos “escovinhas” que insistiram na atribuição do nome contra a sua
vontade.
Durante o seu discurso,
referiu-se ao recém inaugurado empreendimento como
Aeroporto Internacional de
Gaza e Aeroporto Internacional de Chongoene, contudo, como quem diz “já que
insistem”, Filipe Nyusi iria
discursar em respeito aos
compatriotas da província de
Gaza.
Refira-se que o Aeroporto
de Nacala, em Nampula, orçado em 123 milhões de dólares e construído com base em
projecções irrealistas como o
de Chongoene, tornou-se um
elefante branco, apesar de
estar localizado numa zona
económica e industrial franca. Neste momento, tem uma
utilização de apenas 4%, recebendo apenas dois aviões
domésticos por semana.
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Petição conseguiu mais de 50 mil assinantes em menos de um mês

Em 2016, Nyusi ignorou proposta de nome de Samora
Machel para o Aeroporto Internacional de Maputo
A proposta havia sido apresentada por um movimento cívico liderado pelo Parlamento Juvenil

N

o dia 19 de Outubro de 2016, um
movimento
cívico
liderado
por
Salomão Muchanga, então presidente
do Parlamento Juvenil, entregou, à
Presidência da República, uma petição
subscrita por 50 mil assinantes, sugerindo a alteração
do nome do Aeroporto Internacional de Mavalane,
em Maputo, para Aeroporto Internacional Samora
Machel. Volvidos seis anos, nem água vai e nem
água vem, dando a entender que o assunto ainda não
mereceu a atenção do autoproclamado empregado
dos moçambicanos, que nesta segunda-feira, com
pompa e circunstância, inaugurou um aeroporto que
leva o seu nome, ignorando nomes como Eduardo
Mondlane, Samora Machel, entre outros históricos
líderes do país com feitos irrepreensíveis.

Duarte Sitoe
Quando se assinalou o 30º
aniversário do fatídico acidente
que vitimou o primeiro Presidente da história de Moçambique, o Parlamento Juvenil, um
movimento de advocacia em
prol dos direitos e prioridades
da juventude moçambicana,
enviou uma petição ao Chefe
do Estado sugerindo a alteração
do nome do Aeroporto Internacional de Maputo para Ae-

blica de Moçambique. Igualmente, visava homenagear os
ideais do homem que proclamou a independência nacional
no dia 25 de Junho de Junho de
1975.
Para justificar a sua tese, o
Parlamento Juvenil, que na altura era liderado por Salomão
Muchanga, hoje líder do Movimento Nova Democracia, elencou seis fundamentos, visando

Fazem hoje 30 anos do
assassinato de Samora Machel,
mas até hoje ninguém nos
diz quem matou Samora.
Os seus ideais estão a ser
mortalizados, pese embora
inúmeras homenagens, o seu
legado desprezado. E é assim
que a nossa geração decide
homenageá-lo, colocando a
entrada da capital, o nome
Aeroporto Internacional Samora
Machel para que nos lembremos
sempre de exigir justiça.
roporto Internacional Samora
Machel
Com mais de 50 mil assinaturas em menos de um mês, a
petição tinha como objectivo a
valorização do legado histórico
e o valor da dimensão humana
e do saber de Samora Machel,
primeiro Presidente da Repú-

convencer o Presidente da República a analisar a proposta da
alteração do nome, mas volvidos seis anos não há nenhuma
resposta e, estranhamente, sem
que tenha feitos relevantes na
história do país, hoje dá nome a
um aeroporto.
“Fazem hoje 30 anos do as-

sassinato de Samora Machel,
mas até hoje ninguém nos diz
quem matou Samora. Os seus
ideais estão a ser mortalizados,
pese embora inúmeras homenagens, o seu legado desprezado.
E é assim que a nossa geração
decide homenageá-lo, colocando a entrada da capital, o nome
Aeroporto Internacional Samora Machel para que nos lembremos sempre de exigir justiça”,
lê-se na petição depositada na
Presidência da República no dia
19 de Outubro de 2016.
Ao colocar o nome do ícone
da Luta de Libertação Nacio-

nal, os jovens pretend(em)iam
promover um contacto com
Samora Machel logo à entrada
da capital do país, pois, no seu
entender, há necessidade de
nacionais e estrangeiros terem
contacto com aquele que foi o
fundador da república e líder
destemido da luta de libertação
nacional.
"Como jovens que amam o
seu país, esta é a mínima contribuição que podemos dar àquele que emprestou a sua vida e
saber para o bem estar deste
país. Na verdade, somos tão
pequenos para a dimensão de

Samora, enquanto estadista de
dimensão universal e de cariz
internacional, que se bateu pela
paz e liberdade de vários povos
ao nível da região e do continente. Esta é uma proposta de
jovens e cidadãos moçambicanos livres das barreiras ideológico-partidárias que sentem que
há necessidade de se reconhecer
esta figura", assegurou na altura
Muchanga, mostrando-se satisfeito com o nível de adesão ao
movimento que conseguiu o feito inédito de em menos de um
mês conseguir reunir mais de 50
mil assinaturas.

“Dimensão revolucionária sem paralelo na
época contemporânea”
Ainda no rol das fundamentações, o Parlamento Juvenil
considerou Samora Machel
como um estadista de estrutura universal com imensurável
dimensão revolucionária sem
paralelo na época contemporânea, tendo igualmente destacado que, em época de crise política, social e económica, o nome
do antigo Estadista representa a
recusa firme à humilhação.
“Em tempos de crise política, social e económica, Samora
Machel representa a aspiração mais profunda de todo um
povo. Representa a recusa firme
à humilhação. Samora comba-

teu o corrupto que hoje tem estado a virar a regra. Quer onde
estejamos o nome de Samora é
Moçambique, o nome de Samora é o seu povo e o seu slogan
a luta continua, e a bandeira de
Moçambique além fronteiras”,
referiu o Parlamento Juvenil.
Ainda na justificativa da
petição, a organização invoca
que foi por este aeroporto que
Samora entrou para proclamar
a independência nacional, e a
entrada à capital, nacionais e
estrangeiros têm de ter contacto com Samora, o fundador da
República.
Entretanto, volvidos seis

anos, a petição que recebeu
mais de 47 mil assinaturas, sendo 42 470 apoiantes através da
campanha online, 4 434 através da campanha física nas 11
províncias e 517 subscritores,
através de um site online, ainda
continua trancado a sete chaves.
Depois de ignorar completamente o pedido do Parlamento Juvenil para homenagear Samora Machel, o Presidente da
República inaugurou o Aeroporto de Chongoene, entretanto, para o espanto dos moçambicanos, o mesmo chamar-se-á
Aeroporto Filipe Jacinto Nyusi.
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É tarde para se discutir a qualidade dos sucessores de Daviz
Simango, mas ainda há tempo
para os mesmos se habilitarem e
estarem à altura dos desafios do
MDM e da democracia em Moçambique. Desde que iniciou a
corrida eleitoral, foi notória o recurso à violência para subjugar os
apoiantes de outros candidatos,
marginalizando os grupos com
menos meios a disposição, a moda
Frelimo, em períodos eleitorais.
Alguns episódios ocorreram em
pequena escala, mas refletia a dimensão dos meios que tem. Houve casos em que o grupo que tem
chaves dos escritórios da sede não
partilhavam com os outros que
quisessem se reunir em virtude de
apoiarem o outro candidato.
É um indicador de que os partidos, quase todos os que se dizem
da oposição, sofrem da mesma
doença que a Frelimo, a exposição da força física no lugar de
vender ideias, programas e iniciativas que trazem soluções aos
nossos problemas, seja dentro ou
fora do partido. O recurso à força
é mais para impedir de ser tirado
algo e não serve para conquistar,
então há grupos de apoiantes em
espaço privilegiado que recorrem
a este recurso por medo de perder
algo. Um indicador interessante,
é que todos que estão em cargos
de relevo, com excepção de um e
outro, apoiam Lutero, enquanto
que aqueles que não conseguiram entrar no parlamento, na sua
maioria, apoiam Domingos, pode
ser coincidências, mas também
podem estar a relacionar a suposta exclusão com a máxima de que
o MDM é um regulado.
Mas são os que defendem o regulado que recorrem à violência.
É o caso, por exemplo, do grupo
de apoiantes de Lutero Simango, que agrediram membros que
apoiam candidatura de Manuel

Domingos, em acto que destitui
o presidente da liga juvenil do
MDM, Muchica Madeira Dos
Santos, e para o seu lugar foi indicado Albino Mussende. Nesta
sequência, um membro de nome
António Musindo foi também
agredido fisicamente em plena
reunião do partido, por ter mostrado resistência em entregar as
chaves da motorizada em apoio
ao Dos Santos, destituído durante
a violência. Foi um episódio que
teve o reparo da Comissão Nacional de Jurisdição do partido,
na semana passada, este decidiu
reconduzir Dos Santos ao cargo
do presidente da liga juvenil do
MDM ao nível da cidade da Beira, em deliberação com número
nº03/ MDM /CNJ/2021. O facto de o reparo ter levado três meses não deixa de soar estranho.
Mas todos os candidatos não
convencem ser capazes de dar
resposta à altura aos desafios do
MDM. Lutero e Domingos já
mostraram essa incapacidade,
enquanto que Ronguane não se
mostra capaz de convencer mais
da metade dos 600 delegados a
depositarem voto nele. Com excepção deste último, os outros já
tiveram a oportunidade de mostrar que são maus gestores, mas
são os candidatos mais avantajados, e com Lutero Simango, com
o perfil político extenso, rico em
quantidade, porém pobre em
êxitos.
Já com Domingos, o MDM teve
os piores resultados eleitorais de
sempre. Enfim, são esses improdutivos que mostraram ousadia
para substituir Daviz Simango. O
bom do tempo ou da vida é que
ainda existem espaço para renovarem as forças e surpreender a
nós, os cépticos. Que seja honrado o legado de Daviz Simango, e
essa honra está na materialização
de um Moçambique para todos.
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ExxonMobil apoia 40 mulheres de Changalane
em insumos agrícolas

U

m total de 40 mulheres da localidade de
Changalane, no distrito de Namaacha,
província de Maputo, beneficiaram-se,
semana finda, de ajuda em insumos diversos para intensificar a produção, o
transporte e captação de água para a prática agrícola.

Evidências

Trata-se de uma iniciativa da
ExxonMobil, em parceria com
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), Mozambikes e a
ADPP, esta última organização
não governamental que trabalha
para o desenvolvimento daquela
comunidade, sobretudo no que diz
respeito ao emponderamento das
mulheres.
Pertencentes à associação agrícola local, as mulheres que se dedicam à agricultura receberam insumos agrícolas, enxadas, catanas,
regadores, bicicletas e uma bomba
solar.
Sebastião Mangue, do gabinete de parcerias da ADPP, vê esta
ajuda como prioritária, sendo que
o seu público-alvo são mulheres,
maior parte das quais chefes de
família, e não esperam outro tipo
de rendimento senão através da
prática agrícola.
Por isso, de acordo com Man-

gue, “é importante que abracemos
a causa dessas senhoras e potencializemos o seu esforço para melhorar a actividade que desenvolvem”.
Letícia Munguambe, representante da ExxonMobil, conta
que esta ajuda surge há cerca de
um mês quando a sua instituição
procedeu com a entrega de “fogões limpos”à comunidade, uma
acção que visava melhorar a condição alimentícia sem poluir o
meio ambiente. Nesse contacto,
conta Munguambe, a comunidade
referiu-se sobre outros problemas,
nomeadamente, o transporte, falta de insumos agrícolas e a necessidade de retenção da água na
barragem.
Por isso, como resposta ao
“grito de socorro”, a ExxonMobil,
juntamente com os seus parceiros,
procederam com a entrega de 40
bicicletas, 40 quilogramas de diferentes tipos de sementes, entre to-

mate e abóbora, 10 regadores, 40
enxadas e 40 catanas e, como se
não bastasse, iniciaram o processo
de melhoria do sistema de irrigação através de uma bomba solar.
Sendo que a captação da
água no riacho da comunidade é
uma grandes dificuldades, Carlota
Manhiça, representante do governo local, congratula a iniciativa e
acrescenta que através da bomba
solar oferecida à comunidade a crise de água nos campos já faz parte
do passado. Durante os três meses
que geralmente a água fica estagnada, sustenta Carlota, “podere-

mos progredir com a produção”.
A bomba de água consiste em
dois mecanismos – o sistema solar
e o sistema manual – com capacidade para abranger até uma área
de 500 metros em linhas rectas e
até 8 metros de profundidade.
Representando as mulheres
beneficiadas, Maria Agostinho
Cossa e Atália Ndzauana não esconderam a sua satisfação pela
ajuda proporcionada, acreditando
que se trata de um gesto que irá
contribuir grandemente para o desenvolvimento local.
Para Maria Agostinho, as bi-

cicletas serão úteis para ir à machamba, mas também ao mercado
e assim “poderemos vender os nossos produtos de modo à garantir
material didáctico para os nossos
netos”. AtáliaNdzauana, por sua
vez, diz que através desta acção
aprenderam a lavrar a terra de
modo a não observarem desperdícios na colheita.
O evento que juntou para
além das 40 mulheres, o governo
local entre outros convidados culminou com a visita ao campo de
cultivo e à barragem onde se capta
água para a irrigação.

Paz é a condição primordial para o desenvolvimento sócio-económico

Elcidio Bachita defende priorização das FDS no OE 2022

O

economista e académico Elcidio Bachita defende que a priorização do sector
da defesa e segurança no orçamento
do Estado 2022 mostra que existe um
grande interesse em tornar o sector da
Defesa e Segurança mais eficiente e dinâmico, face
às ameaças que o país tem vindo a sofrer nos últimos
anos devido aos ataques terroristas na província de
Cabo Delgado.
O OE prevê alocar, para
2022, cerca de 37,993.1 milhões
de Meticais ao sector da Defesa,
o que corresponde a cerca de
8% do total de gastos estimados
em cerca de 450,576.8 milhões.
De acordo com o economista, a alocação deste montante
faz muito sentido, tendo em
conta que há uma necessidade
de se modernizar as FDS, apostando mais na capacitação dos
quadros do sector para estarem
em prontidão em relação às
ameaças, quer sejam internas,
quer externas.
“A priorização deste sector é
de salutar, porque a paz é a condição primordial para o desenvolvimento sócio-económico do
nosso país bem como de qual-

quer outro país. As operações
de pacificação de Cabo Delgado
demandam gastos elevados, e há
uma necessidade de se alocar
mais fundos para trazer de volta
a paz a Cabo Delgado, de modo
a permitir que haja a retoma dos
investimentos de exploração de
gás natural na Bacia do Rovuma bem como de outros recursos de que o país dispõe”, diz o
economista
Bachita aponta também
para um incremento da adoção orçamental para a agricultura, que contribui com cerca
de 25% para o PIB e emprega
pouco mais de 70% da população, como uma demonstração
de interesse em tornar o sector
mais robusto e competitivo no

mercado internacional, bem
como para fazer face à procura
doméstica.
Para o ano de 2022, este sector que é tido como a espinha
dorsal da economia, vai encaixar
31,223.1 milhões de Meticais, o
que corresponde a 7% do total
de despesas previstas para o ano
que se avizinha.
No entanto, o Governo prevê, para 2022, uma despesa total

no valor de MZN 450.576,8 mil
milhões, equivalente a 40,1%
do Produto Interno Bruto (PIB),
representando um crescimento
nominal de 11% relativamente
à despesa prevista na Lei Orçamental de 2021.
Segundo a Proposta do Plano Económico e Social (PES) e
Orçamento do Estado (OE) para
2022, a maior parte das Despesas de Funcionamento, que tota-

lizam cerca de MZN 284.908,3
mil milhões, será destinada às
despesas com o pessoal, com
cerca de 54,2%, e, em termos
de proporções, estas despesas
continuam a absorver parte significativa das despesas públicas,
com 63,2%.
Já o ministro da Economia
e Finanças de Moçambique,
Adriano Maleiane, defende que
o Orçamento do Estado (OE)
de 2022 deve estar centrado na
recuperação da economia, após
a desaceleração provocada pela
pandemia de covid-19.
Maleiane avançou que o
executivo vai trabalhar para
um crescimento económico de
2,9%, em 2022, depois de uma
queda para 1,3%, este ano,
devido ao impacto do novo
coronavírus.
"Temos que garantir 2,9%
de crescimento, tendo os setores
todos da economia a crescerem",
enfatizou o ministro da Economia e Finanças de Moçambique.
A agricultura, indústria, infra-estruturas e turismo poderão
dinamizar a economia moçambicana em 2022, acrescentou.
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Selagem de Bebidas Alcoólicas
e Tabaco Manufacturado

DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS

Caro Contribuinte
É Produtor ou Importador
de Bebidas Alcoólicas?

Começou a Fase
Piloto de Selagem
de Cervejas e RTD’s
Colabore no combate
à evasão ﬁscal,
adira ao processo!
Calendário de Implementação
19 de Nov. 2021
Início da Fase Piloto da Selagem
de Cervejas e RTD's
07 de Fev. 2022
Início da interdição de introdução no consumo
de Cervejas e RTD's sem selo de controlo
06 de Agosto 2022
Interdição da circulação de Cervejas
e RTD's sem selo de controlo
Para mais informações, contacte:
1266 - Linha do Contribuinte
gcimagem@at.gov.mz
Delegações Provinciais da AT
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Carlos Siliya desafia Fundo da Paz a catapultar a
reconciliação nacional

N

uma altura em que está em curso o processo de Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração (DDR) dos homens armados da Renamo, o governo, através
do Ministério dos Combatentes, continua a financiar projectos de geração de
renda a antigos combatentes do Governo e da Renamo. Com efeito, na semana
passada, um total de oito combatentes, quatro dos quais ex-guerrilheiros da
Renamo, beneficiaram, em Sofala, de financiamento do Fundo da Paz e Reconciliação da
Nacional (FPRN), no mesmo dia em que foi inaugurada a sede da delegação provincial
deste organismo ao nível daquele ponto do país.

Evidências
A cerimónia de implantação
da delegação do FPRN em Sofala e desembolso do financiamento aos oito combatentes, dos
quais quatro ex-guerrilheiros da
Renamo, dois desmobilizados do
governo e outros dois veteranos
de Luta de Libertação Nacional,
foi orientada pelo ministro dos
Combatentes, Carlos Siliya, que
caracterizou o momento como
um chamamento aos combatentes para se engajarem na produção e geração de renda, visando
contribuir no crescimento socioeconómico e o bem-estar do povo.
Na ocasião, apelou aos funcionários a trabalharem com
criatividade,
profissionalismo,
intensidade, humildade, ética e
respeito, cultivando no dia-a-dia
a cultura de bem servir, para os libertadores da pátria armada. Na
óptica de Siliya, os Combatentes
nunca devem ser sacrificados por
aquilo que fizeram, em trazer a
independência e a construção de
uma Nação soberana.
“Devem ser proactivos, bus-

cando sinergias na mobilização
de mais parceiras, de modo a
tornar o fundo mais sustentável
e com maior abrangência em
Sofala, quiçá no país todo. Mas
exigirá da instituição uma tomada de consciência, que não se vai
tolerar atitudes de favoritismo ou
troca de favores, que obriguem os
combatentes a entrega ilícita de
valores para aprovação dos seus
projectos”, alistou.
Desembolsos permitem
refinanciamento a outros
mutuários do fundo
Os oito combatentes beneficiários receberam, das mãos do
ministro, cheques que variam entre 50 e 100 mil meticais, de um
total de 600 mil meticais orçados
para o efeito nesta primeira fase.
Trata-se de Ngoro Zegreia
Vardinho, Margarida Yolanda de
Barros Debue, Isaias Paulo Gopane, Joaquim Chale Magaço, António Mugoniua, Eugénio Sampaio Mafunga, Eugénia Filipe

Madeira e Farida Bechane, que
deram a sua juventude e saber à
causa da luta pela libertação do
país, paz e democracia.
O financiamento do projecto
em alusão é fruto de reembolsos
que os Combatentes já financiados desde 2015 até ao presente
momento fazem mensalmente,
via retenção na fonte, resultante
do acordo assinado entre o Fundo da Paz e o Instituto Nacional
de Previdencia social do Ministério da Economia e Finanças. O
acordo em referência está neste
momento a capitalizar os índices
de reembolsos no seio dos mutuários, tornando possível o financiamento de projectos em carteira
um pouco por todas as províncias.
Segundo explicou Carlos Siliya, o montante ora desembolsado é fruto de reembolsos dos
valores alocados nos anos anteriores, e os oitos abrangidos têm
a oportunidade de exercer uma
actividade produtiva e de geração
de renda.
“Caros combatentes que re-

ceberam este financiamento,
esperamos que não quebrem a
corrente, tem a grande responsabilidade de produzir para ter
receita, e como os outros devem
reembolsar o dinheiro, e só assim
poderemos tornar o nosso fundo
da paz mais robusto e abrangente”, disse.
Recordou aos favorecidos a
observarem os procedimentos
definidos pela instituição, que
estabelecem as normas sobre o
período dos reembolsos dos empréstimos efectuados, tendo em
conta que o decreto da criação
deste fundo obriga o beneficiário
a restituir o valor concedido, após
a implantação do seu projecto.
Carlos Siliya revelou que o
Fundo da Paz e Reconciliação
Nacional, desde a sua criação, já
financiou 2.288 projectos de geração de rendimentos em todo o

país, 252 dos quais são da província de Sofala.
Entretanto, os libertadores e
defensores da pátria, ora abrangidos, mostram-se satisfeitos por
terem sido contemplados no financiamento dos seus projectos.
Margarida Yolanda de Barros
Debue avançou que poderá incrementar o seu negócio de “salão de cabeleireiro” e espera ver
mais combatentes abrangidos.
Já Ngoro Zegreia afirmou
que com dinheiro ora recebido
poderá melhorar o seu comércio
de insumos agrícolas.
Por seu turno, a secretária de
Estado de Sofala, Stella da Graça
Pinto Zeca, reiterou, na sua intervenção, que o Governo continuará a envidar esforços no sentido
de materializar programas que
contribuam para o processo da
efectivação no país.

Embaixadora do Reino dos Países Baixos enfatiza necessidade
de empoderamento da rapariga e da mulher

E

mpreendedoras moçambicanas juntaram-se,
recentemente, num evento virtual de partilha
de experiência e estabelecimento de parcerias no ramo empresarial entre mulheres estabelecidas no mercado. Denominado Lioness Lean In
Live Webinar, o mesmo é promovido pela Lionesses of
Africa, em parceria com o Standard Bank e a Embaixada do Reino dos Países Baixos em Moçambique.

Em representação do Standard Bank, Ana Gunde, directora
executiva do Standard Corretores
de Seguros, defendeu a necessidade de as empresas, em particular
as criadas pelas empreendedoras,
estabelecerem parcerias estratégicas no mercado como forma de
assegurar a promoção e sustentabilidade dos seus negócios, principalmente num período de incertezas, causadas pela pandemia.
"As mulheres precisam de se
tornar mais resilientes para recuperarmos da crise originada pela
Covid-19. Apesar dos desafios,
que são muitos, não desistam da
jornada e aproveitem esta opor-

tunidade para tornar os seus negócios sustentáveis", apelou Ana
Gunde.
Durante o evento, o banco
reiterou o seu apoio ao empreendedorismo, com destaque para
o feminino, através de iniciativas
que dão aos empreendedores a
oportunidade de expandir as suas
redes de contacto e os seus negócios dentro e fora do País.
Foi nesse sentido que a gestora
sénior do Africa China Banking
no Standard Bank, Tanuja Viriato, apresentou a solução de importação ACTS (Africa China Trade
Solution), que permite a importação de matéria-prima para os em-

preendedores moçambicanos.
Através desta solução, cómoda e segura, "o banco auxilia os
empreendedores no estabelecimento de contactos, avaliação e
comunicação com potenciais fornecedores, sem a necessidade de se
deslocar à China, para além de se
responsabilizar pelo procurement,
logística, seguro e inspecção dos
bens requisitados".
Na ocasião, a embaixadora do
Reino dos Países Baixos em Moçambique, Henny de Vries, reiterou a necessidade e urgência de
se apostar no empoderamento da
rapariga e da mulher, pois "esta é a
chave para o desenvolvimento sustentável de qualquer nação".
"Investimos no empoderamento económico da mulher através de
várias iniciativas, incluindo o empreendedorismo feminino, por isso
apoiamos o Lioness Lean in Live
Webinar, que contribui para o empoderamento das empreendedoras
moçambicanas, por via da promoção de um espaço para partilha de

experiência, fortalecendo as redes
de contacto, criando capacidades e
dando maior visibilidade".
Dirigindo-se às participantes,
em particular às aspirantes a empreendedoras, a fundadora e directora executiva da Lionesses of
Africa, Melanie Hawken, apelou
às mulheres que pretendam abraçar o empreendedorismo a optar
por uma área de que gostam e que
resolva um determinado problema
da comunidade ou do País: "A experiência mostra que as mulheres
empreendedoras bem-sucedidas
criaram negócios que lhes fazem
felizes, por isso considero que a
liberdade de fazer aquilo que escolhemos é a melhor coisa do
mundo".
Importa realçar que o evento
contou com a participação de três
oradoras, nomeadamente Taila
Carilho - fundadora do Atelier
Taila Carilho, Shaquila António - fundadora da Confeitando
com Amor e Aissa Miglietti Nunes - fundadora da Lil Blip e igual

número de expositoras: Andrea
Massamba - fundadora da AM
Agência de Publicidade e Marketing, Josefa Amélia Massinga - fundadora da Florista Flor Khyathu e
da Khyathu Assessoria e Serviços,
e Aasiyah Ravate - fundadora da
Home Cooking With Love.
Empreendedora há quatro
anos, Shaquila António aprendeu
a fazer bolos e salgados com a
mãe, que também é confeiteira, e
viu no aumento da demanda uma
oportunidade de empreender: "No
princípio, não foi fácil, porque não
tinha muitos clientes, e sobravam
muitos cupcakes. Por isso, abri
uma página no Instagram e comecei a partilhar as imagens do que
fazia, e isso ajudou muito. Depois
de um ano, as coisas mudaram.
Passei a receber muitas encomendas e senti-me muito pressionada.
Recebia muitas chamadas e não
sabia como lidar com a situação.
Isso deu-me muita força para continuar e ensinou-me a trabalhar
sob pressão".
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Edilidade em processo de reestruturação da dívida

Município de Nacala em default impedido
de contrair novos créditos
“Estamos no vermelho”, afirma Raúl Novinte

O

último
relatório
do
Tribunal
Administrativo, sobre a Conta Geral
do Estado (CGE), relativa ao exercício
económico de 2020, confirma os
empréstimos contraídos em 2015, no
município de Nacala, sem autorização da Assembleia
Municipal e nem ratificação do Ministério da Economia
e Finanças. Além de terem sido mal investidos, num
processo em que há indícios de corrupção, estas
colocaram o município em isolamento, sem onde,
localmente, recorrer para financiar as suas actividades.
O actual edil de Nacala, Raúl Novinte assume que
o município está categorizado nos “negativos e não
podemos pedir crédito. Isso dificulta muito o avanço do
município. Como já falei, comecei a governar sem os
nossos próprios meios”.

Nelson Mucandze
Em Fevereiro de 2015, o Conselho Municipal de Nacala foi à
banca solicitar um empréstimo de
29 milhões de meticais junto do
First National Bank (FNB), com o
objectivo de financiar a aquisição
de equipamentos, nomeadamente uma viatura Ford Ranger; dois
tractores; dois atrelados; um cilindro compactador; dois camiões
porta-contentores; dois autocarros; e uma pá carregadora.
A dívida ilegal, segundo o Tribunal Administrativo, foi contratada no consulado de Rui Chong
Saw, então Edil daquela cidade,
eleito pela Frelimo. Passam já
cinco anos e a dívida não é paga,
e para piorar grande parte dos
equipamentos comprados está
inexplicavelmente obsoleta, sem
como reparar.
No cargo há três anos, o actual
edil, lamenta ter herdado para
além das dívidas, um parque de
automóveis e máquinas obsoletas,
apesar de aparentemente terem
sido comprados há pouco tempo,
o que não descarta a possibilidade
de ter havido sabotagem.
No entanto, Novinte entende não ser dívida suficiente para
bloqueio imposto pelos bancos,
mas acredita que o que agrava a
situação possa ser a forma como

é contraída, levando toda a banca
a não aceitar ceder crédito a edilidade. Mesmo assim, não desiste
e diz estar aberto para liquidar, e
por isso está em conversação com
a banca.
“Quando começamos com a
governação, em 2019, nós herdamos uma dívida de mais de
29 milhões de meticais. Quando
desenhamos o nosso plano, tínhamos a iniciativa de comprar
umas máquinas na China, mas
fizemos uma lista e precisávamos
de 150 milhões de meticais para
comprar, mas não fomos capazes
porque tínhamos uma dívida que
já tinha sido lançada no Banco de
Moçambique e já estamos categorizados como negativos e não
podíamos pedir empréstimo”,
introduziu, quando questionado
pelo Evidências sobre o destino
do investimento, que na sua observação não constitui prioridade.
Aquele edil, eleito em 2018
por via da lista da Renamo, reconhece que o bloqueio orçamental
dificulta muito o avanço do município, num contexto em que a
canalização dos fundos autárquicos por via do Orçamento do Estado é deficitário, sobretudo para
os municípios controlados pela
oposição.

“Comecei a governar sem os
nossos próprios meios. Imagina
uma cidade que quando chove é
um problema, qualquer chuva é
calamidade”, lamentou Novinte,
destacando que existem muitas
situações que minam o avanço,
mas recorre a falta do crédito
que um dos grandes empecilhos,
empecilho associado às receitas
baixas.“Se você não tem meios,
vai ter que alugar um carro, uma
máquina e com isso está a criar
mais despesas e você não tem
capacidade de custear essas despesas. Com isto, quero dizer que
nós consumimos mais do que
produzimos. E é assim que herdamos. Agora, queremos mudar a
situação, queremos produzir mais
e consumir menos”, apontou o
Edil.
Rui Chong Saw alugava seus
camiões ao município
Mesmo diante das adversidades, Novinte garante que a edilidade está a dar a volta por cima e
com fundos próprios já conseguiu
adquirir alguns meios, como são
os casos de uma usina móvel para
asfaltagem, viaturas para polícia
municipal, camiões basculantes,

entre outros.
“Eu percebi que a liderança
anterior do município, sobretudo
na era Rui Chong Saw, tinha cerca de 50 camiões e alugava para o
próprio município, e isso constitui
conflito de interesse. Nós não fizemos isso, o que fizemos foi alugar
naquele ano, mas temos que ter
nossos próprios camiões. Hoje,
podemos afirmar que os nacalenses têm, neste momento, cerca de
quatro camiões basculantes, são
os primeiros camiões da cidade
para limpeza, temos duas viaturas
da polícia municipal, já lançamos
concurso para compra de máquina retroescavadeira. Já temos usina de asfalto móvel, uma compra
directamente do fabricante, no
brasil”, enumerou.
Adiante, detalhou que antes
de comprar a máquina foi conversar com o ministro Maleane, pedindo a isenção, “mas não nos deram resposta satisfatória, mesmo
assim não desistimos, e quando
compramos a máquina fizemos
um pagamento de três milhões
de direitos, aproximando o preço
total de 18 milhões de meticais”.
“Quando olhamos para trás
sentimos que estamos a preparar,
que há avanço, mas nos sentimos

atrasados”, destacou.
Apesar de meios próprios,
para quem caminha pela cidade de Nacala, os desafios são
patentes. Lixo, proliferação do
comércio informal, a deficiente
manutenção das estradas, erosão,
entre outros desafios. No entanto,
Novinte diz que são desafios que a
edilidade está a par.
“Um outro desafio que a cidade enfrenta é a organização da
cidade, porque este problema de
erosão foi provocado por falta de
organização. Houve projectos de
ordenamento urbano, mas esses
não tiveram seguimento das actividades que pudessem pôr essa
cidade em pé, foram postos marcos nas estradas, mas houve um
desleixo de seguir esses marcos na
construção das estradas, dificultando a movimentação das águas
pluviais. Isso tudo fez com que
houvesse esse grande desafio, que
hoje falando de Nacala, você fala
de erosão”, explica.
Assegurando, mais adiante
que não se pode estar sempre a
culpar os gestores anteriores, “temos que resolver os nossos problemas, é daí que quando tomamos
posse, no Governo local, tivemos
iniciativas de usar os resíduos sólidos que temos para tapar esses
buracos, com alguns entulhos tirados no porto. E mostramos que
podemos usar os entulhos para
tapar as carteiras e rabinas provocadas pela erosão”.
Mas tem também a falta cívica que não se fez, anteriormente
levou compartimentos alheios
da população a desorganizar o
ordenamento urbano da cidade,
porque não foi dito ao munícipe
que não pode construir uma casa
na estrada, por uma mangueira
na estrada. E nós desencadeamos
essa actividade educação cívica.
Esses exercícios não parecem
grandes, mas são, porque a cidade não pode crescer sem as devidas ruas.
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Guebuza continua praticamente invicto na tenda da BO
Governo cria quartéis de
“Não sei dizer se o ministro das Finanças prestou força especial da polícia para
sedes distritais
ou não essa informação ao Presidente” – Gove proteger
governo acaba de lançar oficialmente o pro-

C

ontrariamente ao que acontece com Filipe Nyusi, que tem sido citado de forma frequente e
atribuído responsabilidades no âmbito da contratação das dívidas ocultas, o nome do antigo Presidente da República, Armando Guebuza, continua a ser contornado no julgamento
das dívidas ocultas. Tal como na audição dos réus, em que nenhum deles assumiu ter recebido ordens expressas do antigo Chefe do Estado ou que o mesmo tinha conhecimento dos projectos,
os declarantes também continuam sem citar de forma directa o nome de “Tchembene”. O último a
contornar Armando Guebuza foi o antigo governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, que
negou ter alguma vez falado com o antigo estadista sobre o assunto, alegadamente porque o processo
passou pelas mãos do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang.

O

grama de posicionamento de companhias independentes das unidades de operações especiais da Polícia da República de Moçambique
(PRM) em todos os distritos do país.

Evidências
As autorizações do financiamento externo para a criação
das três empresas, com garantidas do Estado, foram emitidas
em tempo recorde e Ernesto
Gove, na qualidade de Governador do Banco de Moçambique, teve um papel indispensável para queimar etapas, uma
vez que instruiu a equipa por si
montada para tratar o processo
de uma forma sigilosa.
Confrontado pelo tribunal
se na qualidade de Governador do Banco de Moçambique
informou ao então Presidente
da República, Armando Emílio
Guebuza, sobre os pedidos feitos
pelas empresas para a contratação dos empréstimos, refutou
essa possibilidade, alegadamente porque o antigo ministro das
Finanças, Manuel Chang, disse
que tinha sido mandatado.

“Tendo passado pelo ministro das Finanças e sendo ele
membro do Governo, caberia a
este informar o Presidente sobre

os dossiers, bem como sobre os
eventuais impactos fiscais e macroeconómicos. Mas, não sei
dizer se o ministro das Finanças
prestou ou não essa informação
ao Presidente”, disse Gove.
No tribunal, Ernesto Gove
tornou público que todas as
semanas tinha encontros com
o ministro das Finanças, Manuel Chang, para a análise de
assuntos em comum, e numa
dessas reuniões teria mencionado a recepção do expediente
da contratação das dívidas, mas
não se lembra dos detalhes da
conversa.
“Fiz uma interrogação retórica para saber se ele tinha conhecimento do dossier, mas, na
verdade, já sabia, uma vez que
já tinha a garantia dele na documentação. É só isso de que me
recordo”, referiu.

Na fase-piloto, esses homens, com treinamento específico, serão posicionados em
12 distritos das províncias de
Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia e Inhambane.
Trata-se de homens treinados, especialmente para
agirem em situações complexas de segurança, como o
que acontece, actualmente, na
parte norte de Cabo Delgado
e a sua área de actuação será

somente a parte que circunscreve as sedes dos postos administrativos, visando proteger a
população e empreendimentos
económicos estratégicos para
o desenvolvimento do país.
Com esta força, o governo
pretende evitar a tomada de
vilas e cidades, como aconteceu com Mocímboa da Praia,
que chegou a estar nas mãos
dos terroristas por mais de um
ano.

Exposto em tribunal alegado
Reativados Conselhos Comunitários de tratamento desumano nas cadeias

Segurança em Cabo Delgado

E

nquanto as Forças de Defesa e Segurança apoiados pelos militares do Ruanda e da Missão
da África Austral em Moçambique continuam no encalço dos terroristas com vista a restabelecer a ordem e tranquilidade na província de Cabo Delgado, o Governo decidiu reativar
os Conselhos Comunitários de Segurança, células que vão contribuir para a manutenção
da ordem e segurança pública, sendo que os membros serão eleitos pelas comunidades.

A

ré Ângela Leão, que responde pelo caso das dívidas ocultas, foi evacuada para o hospital, após
passar mal no tribunal, horas depois de ter denunciado maus tratos e impedimento do acesso
aos serviços de saúde por parte da direção da Cadeia Civil, estabelecimento onde encontra-se detida preventivamente há mais de três anos.

Duarte Sitoe

Numa altura em que surgem
relatos de que os grupos armados, que desde 2017 semeiam
luto e terror em Cabo Delgado,
voltaram a atacar. O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, anunciou a reativação
dos Conselhos Comunitários de
Segurança para o combate à criminalidade em Cabo Delgado.
“Estamos acima da vontade
de reativarmos as nossas células
dos Conselhos Comunitários de
Segurança em todos os distritos,
sobretudo, os propensos aos ataques terroristas. Não é uma nova
missão. É uma missão tradicional que começou desde as comunidades mais primitivas, nas
quais sempre existiram momentos para mitigar conflitos. E cada
momento histórico correspondia
à realidade desse momento”,
declarou.
De acordo com Bernardino Rafael, a população é um

elemento essencial para deter
a movimentação de grupos criminosos que aterrorizam a província moçambicana de Cabo
Delgado.
Para facilitar os trabalhos
dos Conselhos Comunitários
de Segurança, a Organização
Internacional das Migrações
(OIM) das Nações Unidas ofereceu seis viaturas que serão
usadas no policiamento comunitário nos distritos de Metuge,
Montepuez, Ancuabe, Chiúre e

Namuno, por sinal distritos que
acolhem o grosso dos deslocados
do terrorismo.
Por sua vez, Laura Tomm-Bonde, chefe da missão da OIM
em Moçambique, avançou com
a oferta das seis viaturas, que visam fortalecer as comunidades
nas suas actividades de policiamento comunitário. “Esse apoio
busca tornar as comunidades
mais resilientes e engajadas em
questões de monitoramento de
segurança”, disse.

Antes do incidente, a ré
havia confrontado o juiz para
expor alegados maus tratos de
que é vítima na cadeia, não
obstante padecer de um problema neurológico e estar a
enfrentar dificuldades para se
deslocar ao hospital devido à
obstruções supostamente feitas
pela direcção daquele estabelecimento prisional.
Segundo a própria ré, a
cadeia não acredita que esteja
doente. “Eu estou a morrer.
A minha doença é pesada e
queria pedir a colaboração do
tribunal para me ajudar. Vou

morrer se continuarmos assim”, disse.
Porque o tribunal apenas
ouviu a versão da ré e do seu
advogado de defesa, o juiz Efigénio Baptista decidiu que irá
visitar a Cadeia Civil de Maputo, na manhã desta quarta-feira, para interagir com o
director da mesma e obter esclarecimentos sobre a matéria.
Com esta situação, a audição da declarante Italma
Pereira que já ia à meio, e de
outros declarantes com factos
conexos a esta ré, foi adiada
para 15 de Dezembro.
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Orçada em 25.7 milhões de meticais

Assembleia da República aprova Lei do SENSAP

A

s três bancadas com assentos na Assembleia da
República, Frelimo, Renamo e MDM, aprovaram,
na quinta-feira, 24 de Novembro, na generalidade,
a proposta de Lei do Serviço Nacional de Salvação
Pública. Este, diga-se, será o primeiro instrumento a regular o SENSAP que foi criado em 2009, através do Decreto
3/2009 de 24 de Abril. Diferentemente do que aconteceu no
processo da criação, a proposta da lei aprovada pelas três
bancadas vai custar aos cofres do Estado cerca de 25.7 milhões de meticais.

Duarte Sitoe
Volvidos 12 anos depois da
criação do Serviço Nacional de
Salvação Pública, olhando para
outros serviços paramilitares,
ou seja, a Polícia da República de Moçambique, o Serviço
Nacional de Migração, o Serviço Nacional Penitenciário e
Alfândegas de Moçambique, o
Governo entende que aquela
instituição devia ter sido criada
através de uma lei.
De acordo com a proposta
de lei apresentada pela recém-empossada ministra do Interior, Arsênia Massingue, constam o sistema de patentes e
postos e os símbolos paramilitares, o que não existia no decreto
de 2009. “A lei prevê a aprovação de um estatuto orgânico e
de um estatuto do pessoal e vai
permitir uma melhor organização e funcionamento do Serviço
Nacional de Salvação Pública,

bem como motivar e elevar a
moral desta instituição”.
“Com aprovação teremos
uma SENSAP devidamente organizada, desde o nível central
ao local. É ainda nossa convicção que teremos os funcionários
do SENSAP organizados e mais
motivados e comprometidos no
cumprimento da nobre missão de combate aos incêndios,
socorros, salvação de pessoas
e bens em caso de acidentes e
calamidades”.
A nova lei foi bem recebida
pelos partidos da oposição, mas
não deixaram de colocar alguns
reparos. Para Elias Impuiri, deputado do MDM, a Lei vem
preencher lacunas e dar melhor
enquadramento às acções de
salvação pública.
“Nós, como bancada do
MDM, preocupados com o desenvolvimento do nosso país,

sentimos vergonha de só hoje
Moçambique estar a aprovar
um instrumento tão importante
como a lei de salvação pública.
Com esta lei, o MDM pretende o bem dos trabalhadores
que estão ligados a estes serviços que pretendem esquecer
as tragédias, mortes, e abraçar
uma nova etapa da esperança
e certeza de que existe alguém
com um corpo de homem e mulheres dedicados à salvação de
outros”.
O porta-voz da bancada
parlamentar da Renamo, Jose
Manteigas, espera que a proposta de lei aprovada na generalidade pelos três partidos não
seja mais um encargo para o

Estado, tal como acontece com
o Serviço de Informação e Segurança do Estado.
“É um facto que esta instituição pública, à semelhança de
outras, enfrenta muitos constrangimentos, desde a falta de
instrumentos de trabalho até ao
crônico problema da partidarização. Por outro lado, a fraca
implementação ao nível de todo
o território nacional é um factor
que impede o acesso de todos os
cidadãos aos serviços prestados
por esta instituição. Portanto,
neste contexto, somos impelidos a dar o nosso sim a presente
proposta de lei como forma de
permitir a todos moçambicanos
o seu acesso”.

“Que esta instituição paramilitar não venha a ser um
instrumento para defraudar o
Estado, como, por exemplo,
está a acontecer com o Serviço
de Informação e Segurança do
Estado”.
Por sua vez, a Frelimo entende que a nova lei visa fortalecer
a posição do Serviço Nacional
de Salvação Pública.
“A aprovação da proposta
da lei do SENSAP é pertinente
e oportuna. Visa incorporar e
responder às exigências da actualidade e tornar esse serviço
mais completo, mais actuante e
de qualidade. Havia necessidade e pertinência de aprovação
da proposta de Lei de Serviço
Nacional de Salvação Pública”,
diz Ana Rita Sithole, daquela
bancada.
Refira-se que a nova lei, embora ainda não tenha passado
na especialidade no Parlamento, isto é, ao detalhe da escrita, prevê habitação, por conta
do Estado, para o comandante
nacional e o seu adjunto, os comandantes provinciais, distritais
e dos quartéis e viatura, com
opção de compra, também para
o comandante nacional e seu
adjunto, directores nacionais,
chefes de departamentos centrais e comandantes provinciais.
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Machismo, mitos e tabus contribuem para fra

A

falta de informação, medo ou receio em se apresentar a uma unidade
sanitária, o tempo de espera nos locais de atendimento e a falta de disponibilidade, constituem desafios na prevenção, tratamento e retenção
dos homens nos serviços de saúde. Como resultado, grande parte dos
homens só procuram as unidades sanitárias já na sua fase terminal ou
quando a doença já tiver atingido um estágio difícil de tratar.

Neila Sitoe

A equidade de género faz
parte do quinto objectivo de
Desenvolvimento Sustentável, dos quais Moçambique
é signatário, que advoga a
participação plena e igual, e
o acesso das mulheres e dos

HIV e o TARV, principalmente em adolescentes rapazes e nas populações-chave
(CNCS, 2015).
Para além disso, quando
os homens iniciam o TARV
têm taxas de adesão aos cui-

por HIV após o início do
tratamento (Stringer et al,
2006). De uma forma geral,
em Moçambique, a cobertura de TARV no ano 2017,
entre homens com 15 anos
ou mais, foi de 42%, em

Victor Cossa, técnico de saúde e ponto focal de engajamento masculino no Distrito Kamaxaquene

homens à saúde, educação e
ao emprego.
Todavia,
comparativamente às mulheres, os homens continuam a não aderir
de forma voluntária aos serviços de saúde para rastreio,
diagnóstico e tratamento de
doenças, algumas das quais
crónicas.
Vários estudos mostram,
por exemplo, que os homens
têm menos acesso aos serviços de aconselhamento e testagem para HIV (Cornell et
al, 2011), e têm a tendência
a procurar cuidados de saúde
nos estágios mais avançados
da doença e com piores prognósticos, o que pode gerar
alto custo para o Sistema Nacional de Saúde.
A falta de acesso à testagem e ao tratamento, o estigma, a falta de conhecimento
em relação ao HIV/SIDA,
as barreiras legais e políticas
dificultam a prevenção do

dados e tratamento muito

comparação com 63% entre

Vários estudos mostram,
por exemplo, que os homens
têm menos acesso aos
serviços de aconselhamento
e testagem para HIV
(Cornell et al, 2011), e têm
a tendência a procurar
cuidados de saúde nos
estágios mais avançados
da doença e com piores
prognósticos, o que pode
gerar alto custo para o
Sistema Nacional de Saúde.
baixas, o que resulta em alta
taxa de morbimortalidade

as mulheres (Dados do PNC
ITS-HIV/SIDA-2017). Há

necessidade de focar-se nas estratégias que aumentem o diagnóstico e acesso dos homens aos cuidados e tratamento de HIV.
Para reverter o cenário, o governo, em parceria com organizações de saúde e da sociedade
civil, promove campanhas de
engajamento masculino na saúde, prevenção e tratamento de
doenças, entretanto, os homens
têm sempre uma desculpa para
adiar a ida ao hospital. Casos há
de homens que quando tem sinto-

mas de alguma doença pedem as
esposas e parentes próximos para
lhes representar no hospital, ou
seja, apresentarem ao médico os
sintomas dos seus companheiros,
que só recebem a medicação em
casa.
Manuel Zeca, de 45 anos de
idade, residente no bairro de Maxaquene, na cidade de Maputo,
diz ser um homem muito ocupado para despender o seu tempo
na unidade sanitária. Quando
sente alguma dor, prefere dirigir-

Campanhas de engajame
Por conhecer as dificuldades
e desculpas que vários homens
têm, para aderirem aos serviços
de saúde, o governo, em coordenação com organizações de saúde e da sociedade civil, decidiu
implementar campanhas de engajamento masculino nos serviços de saúde.
Estas campanhas têm por objectivo promover o envolvimento de homens nos cuidados de
saúde, eliminar a falta de informação por parte dos homens, o
medo ou receio em se apresentar
a uma unidade sanitária e redu-

zir o tempo de espera nos locais
de atendimento.
Para Victor Cossa, técnico
de saúde e ponto focal de engajamento masculino no Distrito
Kamaxaquene, a falta de informação por parte dos homens, o
medo ou receio em se apresentar
numa unidade sanitária e os tabus e mitos sobre masculinidade
fazem com que os homens pensem que não precisam aderir aos
serviços de saúde.
“Todos os seres humanos são
susceptíveis a contrair doenças,
por isso tanto homens como mu-
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aca adesão dos homens aos serviços de saúde
Escondeu o seu estado serológico e
chegou ao hospital debilitado
Zaimiro Zimba, de 40 anos
de idade, é residente no bairro
Polana Caniço. Trabalhava na
vizinha África do Sul, onde contraiu infecção pulmonar devido
a natureza do seu trabalho. Durante o tratamento da infecção
descobriu que era portador do
HIV/SIDA, mas manteve-se
muito tempo calado, por medo
de perder a esposa, mas quando
esta ficou grávida foi também
diagnosticado o vírus de HIV/
SIDA.
“Em 2016, a minha saúde

-se a farmácias privadas, onde
o seu problema rapidamente é
resolvido.
“Quando estou incomodado, peço a minha mulher ou aos
meus filhos para comprarem medicamentos na farmácia. Sou um
homem forte, rapidamente fico
curado”, disse Manuel Zeca, um
jovem natural de Mandlakazi, que
acredita que as mulheres tendem
a frequentar mais as unidades sanitárias em relação aos homens
porque são frágeis, sensíveis e tem

tempo de sobra para o fazer.
“As mulheres ficam grávidas
e neste período devem frequentar constantemente os hospitais,
depois de darem parto devem levar os bebés para o peso, e como
mães é dever delas, sempre que
os filhos estiverem doentes, levá-los ao hospital, nós homens, nosso dever é trazer sustento para a
família e em nenhum momento
devemos nos dar ao luxo de parar
com essa missão para ir ao hospital”, defendeu.

ento masculino na saúde
lheres devem dirigir-se às unidades sanitárias quando necessário.
Nem tudo podemos resolver sozinhos, por vezes necessitamos
de apoio das outras pessoas”,
disse.
O técnico de saúde acrescentou que os profissionais desta área estão preparados para
lidar com diversas situações e
tratando-se especificamente do
homem, quando se detecta que
o problema de saúde que tem
necessita de exames que se deve
despir ou mostrar as partes íntimas, por exemplo, se estiver a ser

atendido por uma enfermeira e
não se sentir à vontade, reencaminham-no para um enfermeiro.
“Nas unidades sanitárias, há
gabinetes de engajamento masculino, que são para tratar homens que apresentam infeções
ou problemas que não se sentiriam confortáveis em ser observados por profissionais do sexo
feminino. Estes gabinetes foram
criados com o objectivo de atender pacientes do sexo masculino,
onde eles vão se expressar de
forma livre, de homem para homem e sem tabus”, frisou.

descobriu-se que ele era portador do vírus do HIV/SIDA e
passou a medicar diariamente.
Mas quando chegou a fase da
juventude, iniciou a vida sexual
e porque tinha medo de ser discriminado não revelava o seu estado, colocando a sua vida e das
suas parceiras em risco.
“Na juventude senti a necessidade de ter uma namorada e
sempre mantínhamos relações
sexuais protegidas, mas depois
de um tempo ela insistiu que
queria manter relações sexuais

que estava a ser negligente com
a minha própria saúde e decidi
seguir com o tratamento sem
tabus e receio. Tenho apoio
dos meus familiares e me considero um homem campeão”,
considera.
Homens campeões
adoptam práticas de
masculinidade saudáveis
Para Denilia Mateus, coordenadora de engajamento masculino da Kutenga, homem

Denilia Mateus, coordenadora de engajamento masculino da Kutenga
começou a ficar debilitada e a
minha mulher levou-me ao hospital, e como ela estava grávida,
para garantir que o nosso filho
não nascesse com SIDA, ela
começou a fazer tratamento.
Durante as consultas, uma activista do Centro de Colaboração
em Saúde (CCS) convidou-me
para fazer parte das palestras
de engajamento masculino nos
serviços de saúde, onde aprendi
com vários homens que é dever
do homem proteger e cuidar da
família e contribuir para o seu
bem-estar, levando os seus filhos
e esposa para o hospital em caso
de algum problema de saúde,
e agindo assim eu estava a me
tornar um homem campeão”,
disse.
Quem também se considera homem campeão é Tiago
Machava, de 25 anos de idade,
residente no bairro de Hulene.
Quando tinha oito anos de idade, seu tio levou-o ao hospital e

sem protecção e acabei cedendo, mas sempre senti peso na
consciência, por estar a colocar
a vida dela em risco e a minha
também, separei-me dela, fiquei
deprimido e com a auto-estima
baixa, de tal forma que já nem
me interessava com a minha
saúde”, contou.
A depressão que Tiago tinha fez com que ele se excluísse
da sociedade, no entanto, numa
das suas consultas na unidade sanitária, foi recomendado
que participasse das palestras e
rodas de conversas de engajamento masculino nos serviços
de saúde e demais temáticas na
Kutenga (organização de base
comunitária).
“Participar das palestras de
engajamento masculino ministradas pela Kutenga, em parceria com as organizações de
saúde, fizeram com que tivesse
a oportunidade de conhecer
novos jovens, fui percebendo

campeão é aquele que adopta
práticas de masculinidade saudáveis, participando activamente para o bem-estar da sua
família e colabora para o envolvimento massivo de outros
homens nesta causa, que ainda
tem receio em se fazer a unidade sanitária por negligência,
vergonha ou certas crenças.
“Os homens que ainda não
aderem aos serviços de saúde, é
por negligência e por não quererem aceitar que precisam de
ajuda e de mudar de comportamento. E esse é um dos maiores desafios que enfrentamos no
engajamento masculino, porque
os homens têm informação, mas
preferem confiar nos mitos e tabus que lhes foram incutidos
quando nasceram”, afirmou.
No distrito de Kamaxakeni,
o engajamento masculino iniciou em 2019 e estima-se que
mais de cinco mil homens já
aderiram aos serviços.
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Lançamento de concurso para concessão de 16 áreas de hidrocarbonetos

Moçambique quer se posicionar como pólo energético
internacional, respeitando questões de ordem ambiental

D

etentor de grandes reservas de hidrocarbonetos, Moçambique acaba de colocar a disposição de investidores e multinacionais 16 novas áreas para pesquisa
e prospecção de gás e petróleo, que perfazem pouco mais de 90 mil quilómetros quadrados.

Neila Sitoe

Trata-se de áreas distribuídas
em quatro regiões distintas, sendo que cinco estão localizadas
na Bacia do Rovuma, sete em
Angoche, na província de Nampula, duas no Delta do Zambeze
e igual número no Save.
O lançamento do sexto concurso público internacional de
concessão de áreas para a pesquisa e produção de hidrocarbonetos para empresas moçambicanas e internacionais, com
competências técnicas e capacidade financeira para o efeito,
acontece uma semana depois do
primeiro projecto de produção
de gás natural na bacia do Rovuma ter dado um passo importante, com o início da viagem
da plataforma flutuante que,
se tudo correr como o previsto,
iniciará a produção no primeiro
trimestre de 2022.
De acordo com o ministro
dos Recursos Minerais e Energia, Ernesto Max Tonela, o país

está estrategicamente localizado
para se tornar num actor relevante no mercado mundial de
fornecimento de gás natural liquefeito e pretende-se aproveitar
a oportunidade para promover
o desenvolvimento industrial,
contribuir para os esforços globais de descarbonização e para
garantir uma maior integração
de Moçambique na economia
mundial.
“Neste momento, estamos a
trabalhar com as concessionárias que operam nos principais
blocos, e que se encontram a
desenvolver estratégias que assegurem um desenvolvimento sustentável e inclusivo destes recursos, tomando em consideração,
entre outras, questões de ordem
ambiental”, disse.
O ministro acrescentou que
o país irá mapear mais informação sobre os recursos energéticos de que dispõe, para que possa decidir em que momento os

mesmos deverão ser explorados.
“Estamos totalmente comprometidos a realizar um processo aberto e transparente, que
permita a selecção de investidores mediante critérios baseados
na capacidade técnica, robustez
financeira, experiência comprovada no desenvolvimento de
projectos de petróleo e gás e que
adoptem medidas de mitigação das alterações climáticas”,
frisou.
Aliás, numa altura em que
há correntes que desencorajam
o investimento na indústria de
oil & gas em Moçambique, Max
Tonela considera que o gás natural apresenta-se como alter-

nativa que irá desempenhar um
papel industrial para promover a
penetração das energias renováveis que se apresentavam ainda
como intermitentes e garantir
a substituição de combustíveis
mais poluentes, e, deste modo,
contribuir para a redução das
emissões de dióxido de carbono
na região e no mundo.
Pesquisas terão duração
de oito anos
Por seu turno, o presidente
do Conselho de Administração
do Instituto Nacional de Petróleo (INP), Carlos Zacarias, disse
que as 16 áreas em referência

cobrem aproximadamente cerca de 90 mil quilómetros quadrados. Sendo um concurso
público, as propostas vão ser
avaliadas por uma comissão
que é estabelecida no âmbito
do mesmo concurso. A comissão é constituída por técnicos do
INP e representantes de vários
ministérios.
“O contrato de concessão de
pesquisa e produção concede direitos as empresas que assinaram
contrato com o estado moçambicano. Permite que a pesquisa
decorra com a duração máxima
de oito anos, uma vez que são
operações bastante complexas.
Garante uma exclusividade na
condução dessas operações e
também garante exclusividade
em casos de descoberta que os
investidores possam construir e
operar infra-estruturas de produção”, afirmou.
Refira-se que a atribuição de
licenças de exploração pelo estado tem vindo a ser feita por via
de concursos públicos internacionais desde 1984 e a promoção da pesquisa e prospeção de
recursos naturais vai alavancar
o desenvolvimento socioeconómico do país, para promover
melhores condições de vida das
populações.

Ao ministro da Indústria e Comércio

Agentes económicos em Nampula asseguram
abastecimento na quadra festiva

O

s agentes económicos da província de Nampula asseguraram, quinta-feira, 25 de Novembro, ao ministro da Indústria e Comércio,
Carlos Mesquita, a existência de produtos essenciais no mercado, e em quantidades suficientes para
responder à crescente demanda que se verifica no mercado durante a quadra festiva que se avizinha.

Carlos Mesquita recebeu
esta garantia depois de visitar
duas empresas, nomeadamente
a Novos Horizontes (produção
integrada de frangos) e a Cervejas de Moçambique (produção de cerveja), localizadas no
distrito de Rapale e na cidade
de Nampula, respectivamente,
com o objectivo de monitorar a
disponibilidade de produtos no
mercado, incluindo os que registam maior procura durante
as festas de Natal e de Fim de

Ano.
Os gestores das duas unidades de produção reiteraram que
não haverá ruptura de stock
durante o período que se avizinha, havendo, neste momento, quantidades suficientes de
frango e bebidas para abastecer
o mercado até ao primeiro trimestre de 2022.
Na ocasião, as fábricas
apontaram o abastecimento de
água para o seu funcionamento
como principal desafio, e que

tem afectado a produção e produtividade, uma vez que a única
barragem que fornece o precioso líquido à cidade de Nampula
mostra-se incapaz de responder
às necessidades das grandes
indústrias.
A CDM, por exemplo,
“está a apostar em furos alternativos, mas a água que é captada apresenta uma bactéria que
pode afectar negativamente a
qualidade da cerveja produzida, daí que esforços estão a ser
empreendidos para adquirir um
centro de tratamento, de modo
a reduzir a nossa dependência
à barragem”, explicou Gastão
Cuembelo, director da fábrica.
Ainda na província de
Nampula, Carlos Mesquita participou na cerimónia de lançamento do Inquérito Nacional

de Inovação nas Empresas, referente ao período 2019-2021, a
ser realizado pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior.
Na sua intervenção, o ministro da Indústria e Comércio considerou que as micro,
pequenas e médias empresas
(MPME), que representam
97.1% das empresas existentes no País e são responsáveis
por 23.4% do Produto Interno
Bruto (PIB), têm potencial para
gerar mais postos de trabalho e
renda, bem como para dinamizar os sectores de agroprocessamento, agronegócio, comercialização agrícola, serviços e
turismo, dada a sua capacidade
de inovação e transformação.
O Inquérito Nacional de
Inovação nas Empresas, que

estará a cargo do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), faz
parte das acções prioritárias
definidas pelo Governo de Moçambique, no seu Programa
Quinquenal do Governo 20202024, visando promover o surgimento e desenvolvimento de
MPME credíveis.
Carlos Mesquita falou também do Programa Industrializar Moçambique (PRONAI),
uma iniciativa presidencial enquadrada na implementação do
Programa Quinquenal do Governo, que visa “contribuir para
o aumento da produção industrial nacional, de preferência
fazendo uso da matéria-prima
local, estimular a produção e reduzir a sua exportação em bruto, comercialização, bem como
gerar emprego”. FDS
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MDM: um movimento
disruptivo
Por: DionildoTamele

O

Movimento Democráticode Moçambique (MDM), dentro de dias, vai realizar
o seu esperado congresso, levando em sua
agenda duas linhas precípuas de orientação, a primeira é de encontrar o novo líder que possa
desafiar e fazer face ao sistema bipartidário instalado
na política moçambicana, desde as primeira eleições
gerais de 1994 e as autárquicas de 1998. Esta situação
da bipolarização, demonstra que o país, por causa do
seu percurso histórico, padece de uma insuficiência sinérgica de alternativas conflitantes que pudessem melindrar o quadro edificado, o que fez com que as duas
grandes alternativas na política moçambicana fossem
a Frelimo e a Renamo. Outra perspectiva não menos
importante está associada à eleição do novo líder que
deve militar face às adversidades que a nossa oposição
enfrenta desde os tempos idos, não esquecendo que
esta formação precisa de reconstituir-se no seio da
política moçambicana e dentro dos seus membros.
Desde o seu surgimento, este movimento foi visto
como uma alternativa no campo político moçambicano, ao que parece ainda não passou desta condição,
faz-se necessário galopar de movimento e ascender
para uma categoria mais substancial a de partido,
não são os congressos que fazem os partidos, mas estes dentro de um espírito conciliar se fazem partido,
os concílios muitas das vezes fazem verbo e ecoam a
mensagem definitória que determinados movimentos
querem fazer passar a uma nação ou povo, ao que
consta, o MDM até então tem alardeado, mas não
conseguiu expor-se ideologicamente, sendo um reflexo
estético e poético daquilo que se chamou dadaísmo no
século transitório. Mas é preciso levar em conta que
o cenário que caracteriza a atividade política desde
o período em que Moçambique se transformou no
lugar de debate, a maneira de convivência tornou-se
extra social, na medida em que inseridos na sociedade
os indivíduos não se reconheciam como membros da
mesma, querendo se valer apenas dos benefícios da
mesma, criando, deste modo, um contrato no qual as
pessoas rubricam, com os partidos políticos, interesses
alheios ao poder político, o que fagocita a politiquice.
O presente ensaio pretende compreender o papel
desta força política na consolidação da democracia
não obstante a mudança da liderança e o seu impacto,
em primeira instância, para os membros e depois para
a sociedade, por se entender que qualquer organização, seja ela política, religiosa mesmo aquelas que não
tem fins lucrativos, deve ter como prioridade influenciar o funcionamento do tecido social.
A formação desta organização política equipara-se
a maneira como outras forças políticas foram sendo
formadas, tais como a Frelimo e a Renamo, no sentido
que o processo da formação foi feito, através da lógica
do conflito interno nas organizações supra citados,
que depois transformou-se em clivagem, sob ponto
de vista da aparição na esfera pública. Com efeito, a
fundação do Movimento Democrático de Moçambique é produto de não entendimento no seio do partido Renamo. E hoje faz-se necessário a substituição
do então fundador do Movimento Democrático, por
imperativos circunstantes.
Todavia, não estando satisfeito com atitude do

líder da Renamo, pensado que tinha um capital político para fazer face a esta empreitada, o então fundador
do Movimento Democrático desafia toda a estrutura
política da Beira e ultrapassando as barreiras do partido Frelimo e da Renamo, indo as eleições como candidato independente e tendo saído vitorioso, enquanto
que a Frelimo ganhou assembleia municipal, questionou a valência do bipartidarismo. Foi diante destas
diversidades, na sua governação enquanto independente, que fez com que se fundasse a sua organização
política. O ano de 2009 é de relevo para a política,
no sentido em que muitos não acreditavam que este
partido político pudesse de certa forma fazer coisa de
suma importância, tendo em conta as experiências anteriores, onde algumas organizações políticas teriam
falhado. Esta organização política surpreendeu não só
os moçambicanos bem como a comunidade internacional. É de conhecimento de todos os moçambicanos
que na sua primeira empreitada este movimento ultrapassou a barreira dos 5% que antes não tinha sido
ultrapassado senão pela Renamo e Frelimo na história
política moçambicana.
Um outro aspecto deste partido que é de relevo e
inesgotável na situação política do país é a maneira
como os partidos políticos foram emergindo, desde a
própria Renamo, porque não mencionar a Frelimo, o
facto de ambos surgirem do norte e do centro do país.
Sendo que os seus membros são antigos membros da
Renamo, tendo se dispersado ao longo do tempo por
vários motivos, que muitas vezes são arrolados nos
dois grandes partidos, questões como tribalismo, regionalismo, culturais, não esquecendo a linhagem familiar que está latente no tecido social moçambicano.
Os cultores da ciência política e sociologia política
em Moçambique têm arrolado hipóteses tais como:
que com a morte do fundador desta organização
política, a organização não terá capacidade de se erguer porque ele era único com a capacidade de tal
proeza. Mas é preciso tomar em consideração que
são apenas hipóteses e que podem falhar na prática.
As eleições internas do dia quatro de Dezembro
próximo contam com três candidatos que estão na
corrida para estas eleições, dois deles são beirenses e
um sulista. Na lógica popular não há nenhuma possibilidade para o candidato sulista sair vitorioso nas
próximas eleições, pelo facto de ser sulista e estando a
concorrer com os nativos desta organização política.
O debate que tem se levantado aponta que o
provável vencedor pode ser da Beira em detrimento
de único candidato sulista, o mais importante é encontrar-se uma pessoa que possa ser capaz de resolver
os problemas que afligem este movimento, e não deixar com que o partido possa cair no esquecimento
para que não se volte a situação da bipolarização do
sistema partidário nacional, que já está muito viciado.
Esta é uma denotação moçambicana de que não
são os candidatos que vencem, mas os sistemas partidários que até certo ponto são uma forma de corrupção política, pois até onde se pode conceber o móbil
das intenções políticas é impulsionar a democracia
e não contrariar esta ideia bem fundada, contudo,
por causa da situação híbrida existente que é uma
mistura de um processo eleitoral que é feito desde

que começou o processo em 1994 e 1998, tanto das
eleições gerais, tal como as autárquicas, mas encontram-se ainda algumas nuances de não abertura e
consequentes restrições das liberdades de expressão,
manifestações, desvios de fundos, altos níveis de corrupção, as universidades não contribuindo de maneira
alguma para que campo político, como diria Bourdieu, para que haja paridade, disto depreende-se que
estamos no campo ʺinjustoʺ, onde a lei do mercado
e da teoria do mais forte em termos do controlo das
instituições pública e privada.
O congresso desta organização política deve-se, na
sua maior preocupação, a sua consolidação enquanto
partido político, para que possa desconstruir toda teoria que é arrolada pela morte do seu interno fundador
que seria a morte da organização, mas mostrar a sua
existência no seio dos moçambicanos. O líder da mesma precisa ser capaz de alavancar o partido para outros patamares, primeiro chegar a ser uma organização
à escala nacional, e não apenas se limitar ao município
da Beira, no sentido em que o espaço geográfico do
país é de apenas 11 províncias administrativamente
constituídas.
Limitar esta organização política aos centros urbanos não compreende objectivo real das organizações
políticas que é o alcance do poder, e este não se pode
encontrar nas zonas urbanas, ainda por cima num
país como o nosso, que está mais cheios de zonas periféricas e rurais, onde as pessoas não sabem ler e nem
escrever.
A nova liderança deste partido político vai ter
diversos desafios, desde a transformação do mesmo
numa organização política com ambições de conquista do poder partindo do local, para em seguida ir ao
poder e incrementar o número de deputados no parlamento. Outrossim, o próximo presidente se poder ler e
se inspirar na história lendária de Sun Tzu, que foi um
general chinês que viveu no século IV a.C e que, no
comando do exército real de Wu, acumulou inúmeras
vitórias, derrotando exércitos inimigos e capturando
seus comandantes. Foi um profundo conhecedor das
manobras militares e escreveu A Arte da Guerra, ensinando estratégias de combate e táticas de guerra.
Esta é uma das histórias mais repetidas sobre Sun
Tzu, descreve o modo pelo qual ele empregava as
"concubinas" para demonstrar no palácio, ao rei, exemplos de manobras de combate e deslocamentos de
tropas.
Vencer antes de lutar era uma das táticas ensinadas por Sun Tzu. No livro, ele destaca que, na Guerra,
a melhor política, geralmente, é capturar um Estado
intacto; arruiná-lo denota atitude inferior.
Capturar o exército inimigo ou pegar um batalhão, uma companhia ou um esquadrão de cinco homens intactos é melhor que destruí-los. Vencer cem
vezes em cem batalhas não é o auge da habilidade,
mas sim subjugar o inimigo sem precisar lutar.
Em A Arte da Guerra, Sun Tzu mostra suas estratégias, de forma bem contextualizada e dinâmica,
dando ao leitor um conhecimento mais amplo
sobre como vencer as batalhas do cotidiano, que se
manifestam de diversas formas, de maneira clara e
transparente.
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De vez em quando...

Sobre o final de vidas
mal resguardadas

Afonso Almeida Brandão

S

empre tive dificuldade em iniciar uma Crónica
de Opinião sem uma breve antecâmara preambular que justifique o que escreverei a seguir. As
razões são várias: a) uma tentação de lógica (?)
articulista; b) uma vontade de método; c) uma noção
algo escolar (?) de comunicação; d) a preocupação da
“peça inteira”, homogénea e com “prefácio” auto-motivador (às vezes, apenas quatro ou cinco linhas onde
enuncio porque razão invado o tema; e outras.
Sei, mesmo inconscientemente, à partida, que ao
trabalhar algo que não são apenas palavras que procuro e onde me esclareço, vou abordar um assunto que
bifurca com outro ou tem tendência a alastrar-se por
vários — enfim um texto gerador de multiplicidades em
que o tema não é apenas o seu específico fundo-forma,
mas uma opinião que sugere logo às várias diversidades,
muitas vezes opostas, que dele decorrem. Há nisto um
critério, que fique bem explícito, onde cabe também a
incerteza do articulista.
Dito isto (e sem qualquer intenção crítica para os
que se assumem com um ponto de partida imediato,
aquilo a que se poderá chamar “ir ao assunto sem perda de tempo”, e que respeito), estou um pouco mais
à vontade para lançar alguns dados: 1) as conquistas
democráticas nas últimas dezenas de anos, embora lentas (estou a reportar-me a economias domésticas), são
efectivas (os povos vão ganhando com isso, mais uns
do que outros, depende da zona do Globo); 2) algumas
carências quase inadmissíveis subsistem, porque o rodar
da carruagem dos poderes é vagarosa, pontua-se de enervantes burocracias e desatenções; 3) as políticas, entre
compromissos e embaraços, e na sua proclamada “arte
do possível”, num rodopio incansável de conquistas e
cedências, de mais fortes e de mais fracos, de zonas de
influência e de estratégias de controle — as políticas,
referia, são muitas vezes um enigma disseminado sem
responsabilidades visíveis. É impossível, na maior parte
dos casos, por causa deste xadrez ambíguo ou deste efeito de carambolas, interpretar ou compreender porque
razão continuam a ser tão prejudicados os que mais
precisam de ajuda. Mas a verdade é que continuam. E
contra os factos não há argumentos.
Salvaguardando, desde já, algumas conquistas
das populações (principalmente no Ocidente, onde se
alargou a democracia parlamentar e se criaram instrumentos úteis para os Direitos Humanos), continua a ser
inaceitável um facto tão simples como este: uma qualquer pessoa (e são multidões) que trabalhou uma vida
inteira, com contribuição efectiva para a comunidade,
pode receber uma Pensão de Reforma que mal dá para
subsistir. O sossego que se premeditou numa existência de trabalho, obediência, disciplina e precauções,
torna-se impossível, acresce-lhe um peso suplementar
de preocupações económicas. Bem sei que os Governos
(o moçambicano ou outro qualquer), com as suas prioridades nos Orçamentos de Estado, têm dificuldades em
gerir (e distribuir) finanças que, afinal, pertencem a todos. E que o seu lugar na vasta e sinuosa área dos compromissos os obriga a concessões estranhas e também
verdadeiras. E desses poderes, por oposição ao que escrevo, pode surgir a pergunta ao impertinente (?) cronista: COMO RESOLVERIA VOCÊ O PROBLEMA?
Claro que seria uma pergunta capciosa, porque não tra-

go para esta crónica a solução de qualquer problema,
apenas a evidencio porque não considero justa e lógica
a situação que mencionei. E na minha relativa ignorância tenho a convicção de que poderia ser melhorada —
ou melhor —, “ir melhorando” (mais do que se vê), tal
como a Democracia não está já feita, vai se fazendo.
Falei numa das últimas crónicas, num outro espaço
para onde escrevia, sobre os meios de informação. E
disse que no labirinto de interesses convergentes ou opostos continuam também a ser um posto de cidadania.
Não para visar alvos estratégicos e convenientemente
escolhidos.
Isto não me afigura suficientemente significativo,
pois ajuda a confundir “a árvore com a floresta”, fora
duma escala rigorosa do bem geral. Mas como acção
crítica e chamada de atenção para todos os que decidem sobre todos, isso sim.
Hoje, portanto, lembrei-me da questão “gritante”
dos reformados moçambicanos. E que se liga automati-

camente, também, ao estado-providência. Podíamos
desaguar em vários rios poluídos e mal-tratados. Da
Segurança à Saúde, passando pela Educação. Bem sei
que a tarefa é complexa e que o bom público sofre a
influência de circunstâncias incontroláveis. Reconhecer
isto é reconhecer que não existe uma só verdade, que
as verdades são múltiplas, não raro contraditórias — e
que a demagogia pode tentar o jornalista. Se assim for,
gostaria de não ceder a “essa sombra” de fácil manipulação. De qualquer modo, já fora disso, reivindico o que
é interpelação a tudo que são instâncias decisórias, lembrando que nas verdades quase irreconciliáveis há lugar
para a Verdade Básica das condições de sobrevivência.
Acrescento que não incluo aqui qualquer protesto de
ordem pessoal, porque não me considero injustiçado.
E passe a ironia (ou o auto-humor): ainda sou daqueles
que nunca “sofreu” os efeitos da reforma desde que “as
botas foram arrumadas” à actividade profissional obrigatória...
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A esquina do sociólogo

A nossa querida variante Ômicron
Luca Bussotti

O

quadro simbólico representado pela
descoberta da variante Ômicron da
COVID-19 é perfeito: até hoje, os
países africanos não representavam
o maior perigo diante do Ocidente, em termos
de contágios. Por pura sorte, ou devido a uma
recolha de dados estatísticos duvidosa, oficialmente, os casos de infectados do Coronavírus e
de vítimas mortais têm sido relativamente limitados. Estamos a falar de quase 9 milhões de
infectados e de cerca de 223.000 mortos… poucos, se comparados com quanto tem acontecido,
por exemplo, no Brasil, com mais de 22 milhões
de infectados e 614.000 mortos, ou na Europa,
onde foram registados 73 milhões de casos e
quase 1,7 milhões de vítimas.
Quanto acima reportado não andava de
acordo com o imaginário colectivo, em que é da
África que provêm todas as piores doenças deste
mundo: SIDA, malária, ebola e por aí fora. Agora, a variante Ômicron fez justiça: o perigo vem,
de novo, da África. Solução: fechamento de todas as comunicações com os sete países “infectados”, que assim ficaram completamente isolados
do resto do mundo. E a simbologia usual foi retomada.
Fora de metáfora, convém reflectir sobre as
palavras da ministra da cooperação regional da
África do Sul, a doutora Zuma, uma médica especializada em doenças tropicais, que senta no
governo sul-africano desde o primeiro executivo
pós-apartheid, liderado por Nelson Mandela.
Em declarações que apareceram inclusivamente
na imprensa europeia, a ministra sublinha o
quanto precipitada tenha sido a medida por
parte dos países ocidentais. Mas ainda mais

importante é quando ela afirma a propósito
do efeito indirecto que esta decisão poderá ter
nos países, como a África do Sul, objecto das
restrições: desencorajar o plano de vacinação
que com tantas dificuldades estes países estão
levando a cabo.
Mas tem mais: o caso do italiano, funcionário
da ENI, que voltado ao seu país acusou positivo à COVID-19, variante Ômicron, coloca
mais uma questão fundamental: a ineficácia
das vacinas diante desta nova variante. É legítimo supor que o cidadão italiano que trabalha
na ENI-Moçambique tenha feito as suas vacinas na Itália. Entretanto, é preciso realçar duas
questões: primeiro, felizmente ele é quase que
completamente assintomático. Provavelmente,
sem as vacinas tomadas ele não estaria em boas
condições de saúde. A vacina pode não evitar o
contágio, mas reduz, geralmente, a COVID-19
a algo muito próximo a uma “gripezinha”.
Segundo: fora do caso dele, é provável que a
difusão (ainda incipiente) desta variante na África Austral tenha sido ajudada de um plano de
vacinação extremamente demorado ou, quando
feito, usando vacinas da eficácia duvidosa, por
exemplo, algumas daquelas importadas da China. E aqui entra em jogo o mecanismo COVAX,
que devia garantir uma cobertura vacinal significativa em toda a África. Apenas 5 países do
continente alcançarão uma vacinação de 40%
da sua população até fim do ano, e não são certamente os países mais populosos: Seychelles,
Maurícias, Marrocos, Tunísia e Cabo Verde.
Os Estados Unidos conseguiram doar apenas
25% das doses prometidas para África, a União
Europeia apenas 19%. Resultado: a média af-

ricana de vacinação é de 6%, com situações
paradoxais, tais como na República Democrática do Congo, em que 1,3 milhões de doses de
vacina foram devolvidas à COVBAX, por falta
de seringas. Diante desta carência de vacinas,
recorrer a imunizantes de eficácia duvidosa foi
uma escolha forçada...
Com a descoberta da variante Ômicron, a
única resposta que a Europa conseguiu dar foi o
fechamento das fronteiras: uma medida de certa
maneira lógica e até oportuna para proteger as
populações europeias, mas que, primeiro, vai colocar em dificuldades cada vez maiores os países
abrangidos por este novo fechamento, incluindo
Moçambique, e, segundo, vai atacar o problema
do fim, e não do início, desresponsabilizando
cada vez mais os países ocidentais que tinham
prometido de ajudar o continente africano a
implementar um plano de vacinação sério, mas
cujos egoísmos impediram de fazer isso.
Um sinal cheio de simbolismo, este, em que,
coerentemente com toda a história da modernidade, deixa a África ao seu próprio destino, sem
pensar que, mesmo isolando aquela parte do
mundo, a variante Ômicron entrará nas fronteiras europeias, como tem acontecido com o
funcionário da ENI. Uma miopia política que,
desta vez, não ajudará a salvar uma parte do
mundo em detrimento da outra, pois este vírus é
muito democrático, diferentemente da malária,
concentrada em África e nalgumas outras zonas
do hemisfério Sul. É com esta democraticidade
viral que os países ocidentais ainda não fizeram
as contas, e continuarão a não fazê-las, agravando a situação em África e, consequentemente,
em todo o resto do planeta, inclusive Europa.
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Percurso Sinuoso de Inclusão Financeira: um
olhar sobre Educação Financeira (Parte VI)
Por: Teodósio Camilo

Investir em Activos e Liberdade
Financeira

A

expressão liberdade financeira tem
suscitado acesos debates no seio de
analistas financeiros. Liberdade Financeira é o nível mais alto, quando o dinheiro oferece garantias. A liberdade
financeira não se trata apenas de acumulação
de capital, mas, sim, é estabelecer metas que
devem ser alcançadas, em paralelo com a felicidade e faz parte da realização plena de toda
pessoa. A Liberdade financeira ocorre quando
um indivíduo é livre de escolher onde investir o seu dinheiro para geração de renda que
permite cobrir as despesas, realizar o que o
faz feliz e o bem-estar (RAFFO, 2016). Para
alcançar a liberdade financeira é necessário
cumprir as quatro fases: a fase do endividamento, a fase de ser um pequeno investidor, a fase do
foco a longo prazo e a fase da liberdade financeira.
A liberdade financeira é o resultado dos investimentos geridos de forma sustentável, é um
projecto a longo prazo. A maioria das pessoas
não percebe que na vida não importa quanto
dinheiro a pessoa ganha, mas quanto poupa
e investe.É nesta óptica que Michael (1991)
introduz a teoria de bem-estar, baseada em
activos, na qual diz que tanto a renda quanto
os activos são importantes para o bem-estar
pessoal e doméstico. A noção de bem-estar
refere-se a um estado geral de bem-estar económico. Porém, esta percepção não é de fácil
assimilação sem Educação Financeira. O modelo de bem-estar é caracterizado por rendas
mais activas, ou seja, as receitas e os bens que
podem gerar dinheiro.

Neste caso, a renda é usada para o consumo, a poupança não é considerada como um
resíduo da renda menos o consumo. Os activos são reservados para fins de acumulação de
poupanças e aquisição de activos. Os activos,
nesta lógica, não são apenas uma reserva para
consumo no futuro, mas, sim, produzem os efeitos no bem-estar, liberdade financeira, geram
renda adicional e maior capitalização. Assim,
indivíduos financeiramente educados poupam
da renda para adquirir activos, não apenas
para consumo no futuro, pois compreendem
que acumulação do capital somente é possível quando se investe em activos.Sherraden
(1991) introduz o conceito da estrutura baseada em activos, enfatiza o valor dos activos com
a finalidade de alcançar a segurança económica e mobilidade social, construção de riqueza,
incluindo recursos financeiros, nomeadamente bens tangíveis que têm valor monetário, tais
como, casa, negócio, carro e os investimentos
em activos não tangíveis tais como, educação
e a formação profissional. Os activos financeiros - capital financeiro - podem ser reservados
para construir ou comprar activos tangíveis capital físico. Os investimentos em educação
e treinamento aumentam o capital humano
e, assim, melhoraram a capacidade de gerar
mais capital financeiro, riqueza e alcançar o
bem-estar financeiro.Evidentemente, a Educação Financeira, sendo elemento construtor de
capital humano, é um dos factores necessários
para fazer decisões financeiras sábias e administrar recursos financeiros de forma eficiente
(Huston, 2010). Indivíduos com práticas positivas do comportamento financeiro aumentam
o bem-estar com consistência e contribuem ao

bem-estar financeiro.
Sherraden (1991), em sua crítica à política
de bem-estar, define a pobreza em termos de
falta de renda, usa o modelo de bem-estar baseado em activos aos pobres com apenas salário. Por isso mesmo, os pobres permanecerão
pobres enquanto estes não tiverem Educação
Financeira que os apoie a construir activos. Os
pobres são sustentados apenas por transferências de renda, têm apenas o suficiente para suprir as necessidades básicas de consumo e sem
capital destinado à aquisição de activos. Os pobres precisam de renda e bens, a renda regular
paga as despesas diárias, enquanto os activos
ajudam a lidar com choques económicos, permitem aos proprietários de activos planificar o
seu futuro.
Portanto, a Educação Financeira deve beneficiar a todas as pessoas, independentemente do nível de renda, mercado de trabalho e
nível académico. É uma ferramenta básica de
planificação de poupança de modo que suas
despesas e dívidas fiquem controladas. Inculca
nas famílias a disciplina de poupar, criar melhores condições para financiar a educação dos
filhos, plano de saúde e proporcionar vida mais
confortável.
(Nem se quer me ocorria uma penumbra de
colegas com os quais partilharia as páginas do
Evidências. Porém, coube-me a sorte de estar
na trincheira comum experiente, conhecedor da
matéria, escrita-bravo- Afonso Almeida
Brandão. A si dedico este artigo pelo encorajamento que, incondicionalmente, me tem
dado nesta actividade. O seu comentário é valioso para o meu crescimento profissional).
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Ramaphosa diz que restrições contra viajantes da África
Austral é "discriminação"

O

Presidente Cyril Ramaphosa diz estar "profundamente desapontado" com o fecho
"completamente injustificado" das fronteiras. Ómicron continua a espalhar-se pelo
mundo com casos detectados em vários países.
O Presidente da África do
Sul, Cyril Ramaphosa, apelou ao
levantamento das restrições de
viagens a partir da África Austral
impostas por vários países devido
à variante Ómicron do novo coronavírus, detectada no seu país.
Ramaphosa fez um pronunciamento à nação no último domingo (28.11).
Angola, Alemanha, Estados
Unidos da América, Espanha,
França, Itália, Reino Unido, Holanda, Singapura, Canadá, Áustria e Israel e Portugal estão entre
os países que suspenderam temporariamente as viagens relativas
a países africanos ou anunciaram
que irão impor restrições.
O chefe de Estado disse estar
"profundamente desapontado"
com o fecho "completamente
injustificado" das fronteiras. Para
Ramaphosa, a medida representa uma forma de "discriminação"
contra o seu país e países vizinhos
afetados pelas mesmas medidas.
O Presidente pediu a reversão imediata e urgente das proi-

bições antes que "qualquer dano
adicional" seja feito às economias
e à subsistência do povo da África Austral. "Não há qualquer
justificação científica para manter estas restrições em vigor",
argumenta.
Apoio à vacinação
Ramaphosa diz que estes
países que fecharam as fronteiras são os que deveriam apoiar o
processo de vacinação em África.
"Os países ricos do mundo precisam de apoiar os esforços dos
países em desenvolvimento, ou
seja, as economias, para aceder
e fabricar doses de vacinas suficientes para a sua população sem
demora", explica.
A taxa de vacinação no país
é no máximo de 23,8%, um índice muito mais elevado do que no
resto de África, mas muito mais
abaixo da média global. Quase
três quartos dos casos recentes de
Covid-19 comunicados na África do Sul devem-se à variante

Ómicron.
A África do Sul alegou no
domingo que estava a ser punida
por detectar a variante Ómicron.
"Esta última ronda de proibições
de viagens é semelhante a punir
a África do Sul pelo seu sequenciamento genómico avançado
e capacidade de detetar novas
variantes mais rapidamente",
disse uma declaração divulgada
pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
Contudo, os números permanecem baixos, com cerca de
3 mil novos casos positivos nos
últimos dias - muito aquém dos
números oficiais de vários países
europeus em particular. O fecho
das fronteiras está a afetar a eco-

nomia sul-africana, dizem alguns
cidadãos ouvidos pela DW no
país.
"Desde ontem que não vimos
os turistas alemães que estavam
aqui. Eles não vieram. A economia vai abaixo sem os turistas.
Agora, já nem sei o que vai acontecer. O que é que estas pessoas
vão fazer para sobreviver? Eles
vivem destes negócios e sem isso
não vão conseguir viver. Os meus
filhos e a minha família vão comer o quê? Se eu vivo disto", disse um entrevistado.
Porta de entrada
A partir desta segunda-feira,
Portugal suspende voos de e para

Moçambique. Augusto Santos
Silva, chefe da diplomacia portuguesa, já pediu desculpa pela
decisão tomada.
"Agora o que vamos fazer é
organizar voos, ou seja, promover a realização dos voos necessários para que cidadãos portugueses ou europeus e residentes
em Moçambique, que tenham
de regressar a Portugal, possam
fazê-lo e, inversamente, cidadãos
moçambicanos residentes em
Portugal que queiram regressar
ao seu país", disse Santos Silva.
Outros países africanos de
expressão portuguesa também
estão em alerta.
Vários países, incluindo a
Alemanha, já detectaram casos
da nova variante Ómicron. A
Organização Mundial de Saúde
diz que ainda não há indícios de
que a variante provoque casos
mais graves de Covid-19 ou com
sintomas diferentes das estirpes
anteriores.
A OMS apelou para que as
fronteiras permaneçam abertas.
A situação provocou uma reunião de urgência dos ministros da
Saúde dos sete países mais ricos França, Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha, Itália,
Japão e Reino Unido - para discutir a evolução da Ómicron.
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Sociedade Civil lança campanha para mitigar a
violência obstétrica

A

violência obstétrica é vivenciada por muitas
utentes nas unidades sanitárias, que buscam
por cuidados de pré-natal, parto e pós-parto, e acontece nas maternidades públicas,
assim como privadas, colocando em risco a segurança e vida das mulheres, raparigas e seus bebés. Para
mitigar este fenómeno, a Saber Nascer (organização
que promove a humanização obstétrica), em parceria com mais de 10 organizações da sociedade civil,
lançaram, na quarta-feira, 24 de Novembro, a Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Violência
Obstétrica, denominada Humaniza Moz.

obstétricos.

Neila Sitoe
Com esta campanha, a
Saber Nascer e seus parceiros pretendem engajar as
utentes dos serviços obstétricos, seus parceiros, profissionais de saúde, sociedade civil e as entidades de Saúde,
Justiça e Protecção social,
com vista a garantir o empoderamento em matérias
de prevenção e combate de
violência baseada no género,
violência obstétrica, direitos
sexuais e reprodutivos, assim
como diretrizes internacionais em obstetrícia, entre
outras acções.
A violência contra a mulher apresenta índices alarmantes e crescentes no país
e no mundo, e é considerada
pela ONU como uma pandemia global, pois mais de
70% das mulheres sofreu ou
sofre algum tipo de violência
em algum momento da sua
vida e a violência obstétrica
é uma tipologia de violência baseada no género, que
afecta directamente e especificamente as mulheres e raparigas, e ocorre nas maternidades, e é dominante em
Moçambique, contribuindo
igualmente para a mortalidade materno-infantil.
As vítimas desse tipo de
violência muitas das vezes
não denunciam porque nem
sequer sabem que se trata de
um crime, porque no país
é normalizada. A título de
exemplo, no corrente ano,
só no trimestre passado, na
cidade e província de Maputo, foram relatados 20 casos,
onde apenas dois (o caso do
Hospital Provincial da Matola e o caso da Maternidade de Ndlavela) seguiram até
as instâncias judiciais, sete
avançaram com processos
administrados e os restantes
casos as utentes desistiram

devido a morosidade que estes processos levam.
Para Camila Fanheiro,
directora executiva da Saber Nascer, Humaniza Moz
é uma campanha que visa
salvar vidas e promover
atendimento humanizado e
respeito pela vida humana
e promover a humanização

obstétrica em Moçambique,
impulsionando o respei-

to e valorização dos direitos das utentes dos serviços

“Exigimos a todas entidades reguladoras de saúde,
de justiça e de Protecção
dos direitos humanos, para
que haja tolerância zero aos
maus tratos e atendimentos
degradantes nas maternidades do país, assim como responsabilização dos promotores e responsáveis destes
actos violentos”, disse.
Através da campanha
nacional Humaniza Moz,
várias mulheres terão acesso
a rede de partilha de informação, advocacia, monitoria dos cuidados de saúde,
de denúncia e acompanhamentos dos casos de violência obstétrica e muito mais,
para poder pôr fim a este
tipo de práticas.
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Abnero Ussaca: “Temos que continuar a aprender e não
meter nas nossas cabeças que somos os melhores”

A

bnero Ussaca entrou para a história do desporto moçambicano depois de ter conduzido a selecção nacional de futebol de praia à conquista
da Taça Cosafa, o primeiro grande título da
modalidade no país. Antes de conquistar a prova disputada pelos países da África Austral, Ussaca conduziu
o combinado ao histórico segundo lugar no Campeonato Africano das Nações, o que valeu ao país a primeira
participação no campeonato do mundo. Estes feitos foram conseguidos num intervalo de um ano, apesar do
país não ter uma competição oficial. Em entrevista ao
Evidências, o técnico, que antes de chegar ao combinado nacional orientou a formação feminina do Costa do
Sol e mais tarde o Vulcano, afiançou que é chegada a
altura do país começar a investir seriamente no futebol de praia, se quiser ser uma potência continental e
mundial.

Duarte Sitoe
Moçambique nunca organizou um Campeonato Nacional
de Futebol de Praia, aliás, esta
modalidade ainda é feita de
forma recreativa no país. Entretanto, o corrente ano pode ser
considerado o virar da página
para a modalidade. Num intervalo de nove meses, o futebol
de praia conseguiu conquistar
o seu espaço no coração dos
moçambicanos.
A ascensão esporádica da
modalidade que se pratica na
praia inicia em Abril, com a
qualificação para o Campeonato Africano, após superar as
Ilhas Maurícias 17 a 8, ou seja,
7 a 5 na primeira mão e 10 a 2
na segunda.
No africano disputado no

majestoso evento planetário,
Ussaca e os seus pupilos não
conseguiram superar a fase de
grupos, mas mesmo com isso
foram considerados como uma
das revelações do torneio.
As excelentes exibições no
Mundial e no CAN fizeram de
Moçambique um país emergente nesta modalidade. Depois das
duas provas, a selecção nacional
concentrou-se para a primeira
edição da Taça. Na prova disputada na África do Sul, Moçambique fez jus ao estatuto de
favorito e terminou a prova com
o pleno de vitórias. Aliás, o combinado nacional tudo levou.
Esses todos feitos tiveram
a mão de Abnero Ussaca. Em
entrevista ao Evidências, o vice-

terminado na primeira posição,
mas por termos sido a melhor
equipa do torneio. Termos chegado à final e ainda termos tido
o melhor sucesso que foi conquistar o título, aliás, os títulos,
porque Moçambique foi a equipa que ganhou tudo. Em todos
os jogos que tivemos inseridos
os nossos jogadores ganharam
o prêmio de melhor jogador
em campo. Tivemos o melhor
jogador, guarda-redes e melhor
equipa em termos disciplinares.
Tive um vermelho, mas acabei
estando no banco na final, mas
os árbitros acabaram entendendo que estava a falar com os
meus jogadores”.
Ussaca mostrou-se, por um
lado, feliz pelos resultados al-

cançados pelos Mambas de pés
descalços num curto intervalo
do tempo, mas, ao mesmo tempo, triste porque o país está a
mostrar uma grande evolução
mesmo com a ausência das
competições oficiais. Para o técnico, o sucesso do combinado
nacional é resultado de muito
trabalho e vontade de aprender,
acima de tudo.
“Foi muito trabalho e vontade de aprender com os outros
no dia a dia para fazer melhor
do que se fez no dia anterior. O
empenho e entrega dos atletas
acaba tendo resultados positivos. Estamos no melhor momento, estamos num momento
em que estamos a evoluir gradualmente, mas acaba sendo

triste porque estamos a evoluir
sem competir, acredito que
competindo evoluímos mais e
não só com competições ao nível nacional podemos ter uma
selecção muito mais forte, o número dos jogadores será maior,
teremos mais capacidade de escolha dos atletas”.
“Agora, estamos reféns porque só dependemos da cidade
de Maputo, acredito que mais
dias ou menos dias isso vai se
tornar uma realidade. Como
selecionador, já pedi ao Governo e a federação para que o
fizessem e as duas partes estão
alinhadas, e vão fazer o trabalho. Acreditamos que no futuro
teremos uma selecção mais forte do que temos agora”.

“Temos que olhar para o futuro”

Senegal, Moçambique foi a
principal surpresa, tendo apenas caído na finalíssima frente
ao país anfitrião. O segundo
lugar naquela que foi a sua
primeira aparição na elite do
futebol de praia africano valeu
ao combinado nacional um lugar no Campeonato Mundial
disputado na Rússia. Naquele

-campeão africano e campeão
da Taça Cosafa afirmou que é
um homem com sentimento de
missão cumprida por ter sido o
timoneiro responsável por esses
êxitos.
"É um sentimento de felicidade e de missão cumprida.
Quando falo de missão cumprida não é apenas por termos

Olhando para a história
do desporto moçambicano,
poucas são as modalidades
que conseguiram ao olimpo,
no que as competições africanas diz respeito, mesmo com
as competições regulares. Actualmente, Moçambique não
tem uma prova chancelada
pela Federação Moçambicana
de Futebol, o seleccionador
nacional considera que, tendo provas regulares dentro de
três anos, o país pode chegar
ao trono do futebol africano.
“Primeiro, é preciso perceber que massificar o futebol de praia seria um enorme
ganho para o país. Estaríamos

a evoluir de uma forma muito rápida, porque teríamos
jogadores de todas as províncias a representarem o país.
Se temos qualidade na cidade
de Maputo significa que há
também atletas com qualidade nas províncias, mas não faz
sentido porque as outras províncias não competem. Mas
não iremos dizer que com os
campeonatos regulares íamos
ganhar o CAN, porque estaríamos apenas focados nos resultados, enquanto temos que
olhar para o futuro. Temos
que continuar a aprender e
não meter nas nossas cabeças
que somos os melhores, esta-

mos a fazer um bom trabalho
e precisamos de continuar a
aprender para que daqui a
três anos possamos ter uma
das melhores selecções de
África e quiçá do mundo”.
Chegar, ver e vencer foi o
que Moçambique fez no CAN
e no Mundial. O treinador que
conduziu a selecção nacional
ao pódio do futebol de praia
ao nível do continente divide
os louros com seus jogadores
e outros intervenientes que,
na sua opinião, foram imprescindíveis para o sucesso dos
Mambas dos pés descalços.
Continua na pag 25
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“Primeiro, tenho que agradecer a todos os envolvidos
nesta caminhada, ou seja, os
atletas, treinadores e a própria estrutura da Federação
Moçambicana de Futebol, a
Associação de Futebol da Cidade de Maputo, a Prosport,
2M, o Governo e todos fazedores de futebol de praia, porque é através deles que temos
esta selecção, sozinho não faria nada. Com os atletas, sem
a parte administrativa, não
teríamos a selecção. É importante frisar que não sou o melhor treinador, há treinadores
melhores, e este é o meu momento porque sou quem está
a comandar a selecção. O trabalho que fazemos é coordenado pela equipa técnica e os
atletas tentam implementar o
que lhes passamos, e até agora
está a dar certo”.
“O importante é que aceitemos aprender, porque em
nenhum momento temos que
ter em mente que somos os
melhores. Senti-me feliz por
ter realizado o meu sonho,
quero continuar a contribuir
para o desenvolvimento do
futebol de praia no país e se
contribuir com resultados positivos será muito bom. O problema não é quem é melhor,
o que deve existir entre nós
é cada qual fazer a sua parte
para o desenvolvimento de
Moçambique”.

“É importante manter os pés bem assentes na
terra e trabalhar seriamente”
Uma das bandeiras da actual direcção da Federação
Moçambicana é a massificação do futebol de praia. Apesar da aguardada massificação
ainda estar a caminho, o país
será, no próximo ano, anfitrião do Campeonato Africano de Futebol de Praia. Apesar dos recentes resultados que
colocam Moçambique no lote
dos candidatos a conquistar a
prova, Abnero avisa que é necessário continuar a trabalhar
com a mesma dedicação de
sempre.
“É preciso que tenhamos o
apoio que sempre tivemos. É
verdade que muitos não acreditavam em nós, pensavam
que fossem apenas mais uma
selecção, mas o trabalho acabou demostrando aquilo que
somos. Não vamos correr e
pensar que somos os melhores.
É importante manter os pés
bem assentes na terra e trabalhar seriamente e com humildade, continuando com a mesma fome de aprender com os
outros. Pretendemos primeiro
manter o nível que estamos
porque somos vice-campeões

e se nos derem espaço quem
sabe seremos campeões, mas
numa primeira fase a nossa
primeira preocupação é manter a mesma performance, ou
seja, manter o segundo lugar
que nos garante a classificação
para o Mundial”, disse Ussaca, para depois reiterar a von-

tade de continuar a aprender
com os melhores.
“Se conseguirmos o aumento para o Mundial seria
uma grande vantagem, porque
íamos continuar a aprender
com os melhores, uma vez que
no mundial teremos muitas
selecções valiosas em relação

com as que temos em África.
Vamos nos preocupar em chegar ao Mundial, mas para isso
temos que chegar à final. Chegando à final garantimos de
antemão a segunda posição,
temos que aceitar aprender
com os outros porque não somos os melhores”.
Convidado a se definir
como treinador, Abnero considera-se um treinador igual a
outros que andam pela pérola
do índico, considerando que o
facto de ser selecionador não o
faz melhor que os outros.
“Me sinto feliz pelos resultados que conseguimos. Qualquer treinador gosta de ganhar, mesmo que seja a feijões.
Não ganhei sozinho, porque
se não tivesse o meu grupo de
trabalho nada teria conseguido. Não é um ganho do Abnero Ussaca, mas sim de todo o
grupo de trabalho, desde a estrutura, equipa técnica e jogadores. Isso não me faz pensar
que sou o melhor, quero continuar a aprender com todos.
Sabemos que um dia podemos
cair, mas olhamos para frente
com vista a fazer melhor.

“Moçambique é um país com muitos talentos”
Ao ser escolhido para comandar a selecção nacional,
Abnero Ussaca, que antes tinha comandado a equipa feminina do Costa do Sol e mais
tarde no Vulcano no futebol de
“onze”, cumpriu um dos seus
sonhos. De olhos postos para
o futuro, o campeão da África Austral não se considera
um treinador realizado e quer
continuar a somar triunfos no
banco técnico dos Mambas
pés descalços.
“Logicamente, quero mais,
querer mais não se resume
apenas em conquistar títulos.
Quero ganhar mais jogos. Se
digo ganhar jogos, estamos a
prever que no próximo ano
tenhamos mais jogos de controle, estamos a prever ter
muitas competições, porque
podemos ter muitos convites
ou podemos convidar. O mais
importante é que de todos os
jogos que serão agendados
tenhamos maior número de

vitórias. Isso seria uma grande
alegria. Não posso dizer que
sou um treinador realizado,
porque qualquer treinador
tem o sonho de um dia ganhar
um mundial, um CAN, não
para me sentir melhor que os
outros, mas para me sentir orgulhoso por ter feito melhor
para o país.
No que ao futebol de onze
diz respeito, muitos são os
treinadores que já tornaram
público que o jogador moçambicano chega aos seniores
ainda com algumas lacunas. O
futebol de praia ainda não tem
escalões de formação, mas já é
uma modalidade a ter em conta. Segundo Abnero Ussaca,
Moçambique é um país com
muitos jogadores talentosos.
“No futebol de praia ainda
não há escola de formação, só
temos seniores e são jogadores
que vem do futebol de onze,
mas acabam voltando para
o onze por questões financei-

ras. Moçambique é um país
com muita sorte, porque tem
muitos talentos. Como treinadores, temos que trabalhar
para lapidar os erros que eles
têm. Ora vejamos, uma criança nasce e cresce sem nenhuma formação desportiva, vai

jogando no bairro e na rua
até atingir a idade do Bebec.
Depois do Bebec começam a
andar atrás dele, mas esquecemos que antes ninguém o
formou, é importante começarmos a pensar nisso”.
Por outro lado, o selecio-

nador nacional considera que
este seria o momento ideal
para Moçambique investir seriamente no futebol de praia,
destacando a vertente da formação dos atletas que vão
defender as cores da bandeira
nos próximos anos.
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João Timane: um jovem pintor de talento

E

m cada período da História da Arte encontramos claras diferenças entre os seus pintores
— é o que se denomina por “estilo”. O estilo
é essa caligrafia pessoal do artista que, com
frequência, diz mais de si e da sua visão do Mundo do
que os temas que trata. A pintura ajuda a expressar
conteúdos difíceis de explicar de outro modo, como diz
Arman: "Se a minha intenção fosse tentar demonstrar,
seria melhor usar a caneta do que o pincel!"

João Timane nasceu em
Maputo, no Ano de 1991, tendo
frequentado o Curso de Artes
Visuais na Capital. Segundo sabemos, a sua inclinação vai para
artistas como Picasso (pintor de
origem espanhola), Malangatana, Naguib e Roberto Chichorro (pintores moçambicanos).
Daí, as suas influências pictóricas para com as vertentes do
cubismo e do impressionismo
— repetimos — não abdicando, contudo, da feição figurativa
que está ligado. Tem feito várias

"Artes Soltas", quer para as Colecções "Entre Mentes", além de
ter realizado vários cartazes de
média e grande dimensão, alusivos a eventos culturais.
João Timane é membro do
Núcleo de Arte de Maputo e
frequentou ainda o curso de
Marketing no Instituto Superior
de Comunicação e Imagem,
igualmente na Capital. Trás
consigo um curriculum interessante, embora construído a partir de 2012, ano em que participa na sua primeira exposição
colectiva.
Não obstante o jovem pintor
ter 30 anos, há que reconhecer
que é dono dum percurso artístico invejável, feito de experiências por onde andou e viveu.
Efectou, até à data, três exposições de pintura individual, das
quais duas em Portugal, designadamente na Galeria de Arte
Embaixada, ao Príncipe Real,
em Lisboa (2015), e na Biblioteca Municipal de Cantanhede
(2018), actual Espaço de Arte
Pedro Olayo Filho (1930-2016),
em homenagem ao mestre de
Coimbra, recentemente desaparecido, tendo participado ainda
em dezenas de outras exposições colectivas de pintura, entre
2012 e 2021. Está representado
em diversas colecções privadas
e institucionais de alguns organismos oficiais em Moçambique
e em Portugal. João Timane
encontra-se ligado, já há alguns
anos, ao Espaço Artístico KULUNGWANA, dirigido pela

ilustracções para capas de livros,
de que destacamos os desenhos
para a revista brasileira OMNIRA, quer para as Colecções

“Marchand” Henny Campos,
que se localiza no Edifício dos
C.F.M., à Praça Mac Mahon,
na Baixa de Maputo.

Afonso Almeida Brandão (Texto) Albino Mahumana (Fotos)

Desenhar faz parte de uma
necessidade imperativa, sendo o
ponto de partida para a comunicação da qual todas as outras linguagens pictóricas constituem,
também, nota de referência. A
obra de João Timane que destacamos nesta edição é exemplo
disso.
É importante realçar na
obra de João Timane a disciplina do traço, a riqueza das
cores, a transparência e a luz, a
técnica evidente e harmoniosa
a envolver os seus trabalhos e,
sobretudo, o seu talento. Com

efeito, é através do desenho que
se adquire a disciplina e a capacidade para dilucidar as proporções, a densidade dos volumes,
conceber grandeza ao conjunto,
atribuir resistência ao conteúdo e harmonizar a pigmentação das pinceladas de forma
equilibrada.
Num texto de 1913, o poeta
Fernando Pessoa, a pretexto de
uma exposição de caricaturas de
Almada Negreiros, estabelecia
três níveis de mérito dos artistas:
o mais alto é o génio, depois o
talento, e finalmente o mero habilidoso. É natural que quanto
mais se desce nesta escala, mais
representantes se encontrem.
conheci (e conheço) muitos
habilidosos. No momento em
que escrevo esta breve introdução a propósito de João Timane, artista que mereceu a nossa
atenção desta semana, em termos de análise e merecido desta-

que, apenas quero lembrar-me
dos que recusaram as facilidades
que a habilidade encontra junto do público, e passaram a ter
um comportamento que, mais
demoradamente, lhes permitiu
tomar presente o seu projecto
mais profundo. Os que se encantaram com os elogios que a
habilidade sempre provoca no
«público inculto», ao nível do
público inculto permaneceram.
Mas o exercício dos “habilidosos” e do seu público quer impor os seus critérios. E no jogo
do “empurra-empurra” reduz

tudo aos limitadíssimos meios
de aferir habilidades.
Isto parece não ter grande
importância, quando se trata
de encarar meia dúzia de casos;
mas é insuportável, quando se
atravessa os espaços onde centenas, senão milhares, de “habilidosos” que proliferam na nossa
actual pintura exigem do Crítico
de Arte (ou mesmo do jornalista
cultural) a consideração que só é
devida aos artistas que estão acima desse nível. Repare-se que
eu não digo que são mais do que
“habilidosos”, mas que estão
acima. É inútil falar da habilidade de quem tem talento; e, ainda
mais, de quem tem génio.
Não direi que estamos perante um artista de génio. Falo,
naturalmente, de João Timane
e da sua obra pictórica. Mas
afirmo, categoricamente, que
estamos perante um pintor de
talento, que importará divulgar

João Timane: um Pintor a ter em atenção

e realçar, além de acarinhar e
incentivar, contudo, tratar-se de
um artista jovem, que há pouco
mais de 20 anos se aventurou
nas "lides artísticas" e do qual
auguraríamos
inquestionável
percurso promissor, em termos
de futuro, dado o seu talento
nato.
Há poucos anos tenho
acompanhado, de perto, o percurso artístico e extraordinário
do jovem artista João Timane,
através do Facebook e dos meios
de Comunicação Social. E sobre
ele escrevo, agora, um primeiro
texto de análise, que considero
ser a todos os títulos merecedor
e justo.
Para além do Artista de inegável qualidade que é, sempre o
considerei um criador de mérito
e dedicado, um pintor de feição
figurativa, porém de cariz cubista e impressionista, imaginativo,
de técnica segura e equilibrada,
desenho rigoroso (repetimos),
afectuoso embora dominador
nos seus objectivos, agressivo e
teimoso quando a obra não sai
como pretende, mas também
acessível, astuto, perspicaz, observador, algo individualista
(também!), subtil e pessoa que
gosta dos lugares cheios de mistério e secretismo — o que deu
para deduzir em virtude das responsabilidades inteligentes em
que sempre se desenvolveu ao
longo dos trabalhos que foi executando, quer em óleo, acrílico,
aguarela ou em desenho para
ilustrações de livros e cartazes
que tem realizado em diversas
ocasiões e que apraz registar e
dar a conhecer.

VIDA E OBRA
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João Baptista: “Publicar um livro com uma capa
artesanal foi uma lição muito grande”

O

- Escrever As Aventuras do Manuelito para o Concurso Literário
Nó da Gaveta foi para mim
uma experiência única. Eu não
contava que teria um livro com
este título, com este enredo…
não contava que teria um livro
desses ainda neste ano. Portanto, escrever este livro, a
propósito do “Nó da gaveta”, é,
sobretudo, uma espécie de premiação à própria editora.

Projecto Nó da Gaveta passeou pela cidade
da Beira entre 1 e 3 de Novembro para dinamizar a segunda oficina de livro. Trata-se
da obra As aventuras de Manuelito, de João
Baptista, vencedor do concurso financiado pelo Procultura – Promoção do emprego nas actividades geradoras de rendimento no sector cultural, nos PALOP e
em Timor-Leste, financiado pela União Europeia, co-financiado e gerido pelo Camões I.P., e co-financiado
pela Fundação Calouste Gulbenkian. Nas linhas que se
seguem, o autor partilha emoções e descreve as ambições que norteiam o seu percurso.
Elcídio Bila/ Entre Aspas

Como é que João Baptista
se descobre na literatura?
- Eu descubro-me na literatura, pela primeira vez, quando
começo a escrever textos distribuídos em duas quadras e
dois tercetos – sonetos. Isso já
faz um bom tempo, quando estava no ensino secundário.
De que forma a literatura
terá contribuído para moldar a imagem do mundo
aos olhos de João Baptista?
- A literatura é arte como pintura, cinema, teatro, música,
etc. Ela representa o mundo de
diferentes formas e essa representação pode ser do mundo
que o escritor vive ou pode ser
do mundo em que o escritor

formar escritores. Mas não, o
Curso de Literatura forma estudiosos da literatura, porque
em literatura existe uma coisa
que é arte e existe uma outra
coisa que é o estudo dessa arte.
Então, com a teoria literária,
com escritores e livros que líamos de forma obrigatória, com
dicionário de termos literários
que consultávamos, a minha
forma de ver a literatura mudou completamente. É claro
que para escrever textos não
se precisa ir à formação, mas é
preciso ler, para ter, pelo menos,
algumas bases e construção.
A literatura que surge em
João Baptista era de imitação, tendo em conta os
livros que lia, ou já existia um bichinho reivindi-

De quem são As Aventuras
de Manuelito? São as aventuras do mundo?

- Eu olho para o Concurso
Nó da Gaveta como salvador,
porque Moçambique precisava
de um concurso destes, que
pretende resgatar escritores da
zona Centro, Norte e Sul. Se o
Concurso Nó da Gaveta aparecesse para premiar um único escritor eu acho que não ia existir.
Então esta nova perspectiva, de
não só querer premiar um escritor, mas buscar escritores dos
três pontos do país, vejo como
uma porta viável e satisfatória
para muitos escritores que não
contavam que iriam se mostrar
no mundo da literatura.
Que lições ficam deste concurso que alia a literatura,
artes plásticas e o meio
ambiente?

vem. A literatura também é um
instrumento para nos expressar
enquanto escritores. Para mim,
em particular, a literatura contribuiu muito através da palavra.
João Baptista tem passagem pela UEM, na Faculdade de Letras e Ciências
Sociais. Será que esse momento de formação terá
sido frutífero para lhe moldar enquanto escritor?
- A minha formação ajudou-me
muito a ver a literatura de uma
nova forma. Quando entrei
para fazer Literatura Moçambicana na UEM pensava que
se tratava de um curso para

cando alguma liberdade
literária?
- A literatura de João Baptista
é completamente de imitação.
Aliás, todos os escritores, do
mundo inteiro, vivem de imitação. Já dizia o Aristóteles, no
seu livro Poética, uma das características da poesia, ou, por
outra, da literatura em geral,
é a imitação. O escritor vive
imitando. Imita a realidade, as
vivências, imita o mundo que o
rodeia. A literatura de João Batista é de imitação.
Como olha para o Concurso Nó da Gaveta enquanto
uma porta que se abre
para os escritores emergentes?

- Uma das lições que fica, e
para mim acho chave, é que a
literatura é dinâmica, está sempre em movimento e há sempre
coisas novas que vão aparecendo. Publicar um livro com uma
capa artesanal foi uma lição
muito grande; a cozedura também foi uma grande lição, embora tenha visto antes um livro
com o mesmo formato, o livro
A Vingança de Jesus Cristo, de Osvaldo das Neves – meu professor de Literaturas Africanas de
Expressão Portuguesa e de Literatura Brasileira. Nunca esperei que passaria por uma publicação com uma capa artesanal,
porque sempre esperei ter meu
livro numa capa convencional.
Então, fica a lição de que a literatura é dinâmica e está sempre em movimento, por isso,
podemos esperar tudo.
Vence o Concurso Nó da
Gaveta a partir de Manica, representando a zona

Centro. O que significa ser
resgatado de uma província sem grande histórico
literário?
- Quando venci este prémio, a
primeira coisa que eu escrevi,
para os meus amigos e para as
redes sociais, foi a seguinte: dedico este prémio a todos aqueles
que escrevem, cujos manuscritos estão nas gavetas e não conseguem sair em livros. A todos
estes, todo o meu apreço e toda
minha força. E a mensagem que
eu quero deixar para a minha
província, a pretexto do prémio,
é de que vamos escrever, vamos
ressuscitar a nossa província.
Já participou em antologias e tem projectos de livros, mas “Nó da Gaveta”
adiantou-se na concretização deste sonho em lançar
um livro. Era exactamente
isso que queria e no tempo
em que aconteceu?
- Há muita gente que apreciava
o meu trabalho, de tal forma
que fui convidado para publicar numa editora brasileira.
Então, o que eu esperava, como
minha obra de estreia, é o livro
Águas cristalinas, que está sendo
editado no Brasil e provavelmente saia ainda neste ano. É
este livro que tinha na imagem.
Não esperava que fosse aparecer através do “Nó da Gaveta”
com As aventuras de Manuelito.
Para mim, foi uma grande surpresa, só para mostrar que o
mundo dá voltas.
Como foi dirigir um conto
a um concurso específico,
tendo em conta que o processo de criação não obedece parâmetros?

- As Aventuras de Manuelito, no
fundo, são sim do mundo. Eu
olho para o mundo e vejo toda
essa rotina. Vejo muitas aventuras. Ao olhar, por exemplo,
para um personagem infantil,
olho para as aventuras das crianças. Eu olho para o mundo,
mas com essa especialidade de
olhar para as aventuras das crianças. Aqui eu fiz alusão a um
rio, mas existem muitas outras
aventuras que as crianças vivem
e tudo que as crianças experimentam são uma aventura.
Como foi arriscar-se no
conto, sendo um poeta ou
quem sempre vestiu a pele
de poeta?
- É verdade. Eu tenho mais inclinação à poesia, ou seja, sou
mais poeta que prosador. Entretanto, por mais incrível que
seja, o meu primeiro manuscrito nem está em poesia, está
em prosa. É um romance com
34 capítulos. Escrevi em 2014 e
guardei na gaveta. Ir ao conto
infantil para mim não foi tão
desafiador, talvez tenha sido
desafiador à adaptação da linguagem, porque a minha forma
de escrever é um pouco mais
pesada, mais conotada e, de
certa forma, as minhas palavras
são carregadas de muita polissemia. Escrever As aventuras de
Manuelito não foi assim tão complicado, porque um escritor
vive de leitura e deve ler tudo.
Fui ler Rogério Manjate, Pedro
Pereira Lopes, Lucílio Manjate,
Teresa Noronha, Luís Carlos
Patraquim e alguns livros da
Editora Fundza; fui ler teoria
– textos que explicam como escrever um conto infantil – para
me ajudar. Ainda assim, o livro
As Aventuras de Manuelito não foi
algo novo porque antes escrevi
um conto infantil que também
está na gaveta, intitulado “O
livro que abriu o sonho da esperança”.
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Investidos USD 12 milhões para aperfeiçoamento do modelo da educação profissional

Todas regiões do País já têm pavilhões modernizados
para formação profissional

O

Presidente da República, Filipe Nyusi, procedeu,
semana passada, em Nacala, província de Nampula,
com a inauguração do terceiro pavilhão misto,
depois de inaugurados os pavilhões da região Sul,
em Agosto, e Centro, em Outubro, num projecto
avaliado em 12 milhões de dólares, disponibilizados pelo Japão
e implementado pela Secretaria do Estado para Juventude e
Emprego (SEJE). As infra-estruturas com oficinas de formação
modernizadas são parte do projecto do aperfeiçoamento do
modelo da educação profissional em Moçambique, voltado a
reequipar, modernizar e consequentemente requalificar os
centros de formação profissional.

Evidências
A inauguração do terceiro pavilhão, para a região Norte, coube
ao Presidente da República, Filipe
Nyusi, que aproveitou a cerimónia
para explicar a visão do Governo
para alcançar a sua ambicionada meta de reduzir o desemprego,
principalmente nos jovens.
Os pavilhões são descritos
como um salto para reduzir o fosso entre a formação profissional e o
emprego, tornando em realidade a
ideia de uma educação profissional
mais próxima da demanda.“O trabalho e o emprego são a prioridade
do nosso Governo, a nossa decisão
fundamenta-se pelo facto do emprego ou trabalho ser fonte de rendas para as famílias e ser catalisador
do desempenho positivo para nossa
economia, o emprego é fonte de desenvolvimento de uma comunidade
de um país, para sua materialização, apostamos na educação profissional que prioriza o saber fazer”,
explicou o Presidente da República,
na cerimónia que contou com as
personalidades envolvidas no sector
de formação.
No decorrer do seu discurso,
explicou ainda que a formação profissional é o caminho mais rápido

para o emprego, “para nós, não
é possível desassociar o mercado
de emprego, o autoemprego e o
empreendedorismo da formação
profissional. A formação técnico-profissional, para além de ajudar
a solucionar os problemas de desemprego e da baixa produção e
produtividade do sector produtivo,
ajuda a suprir as lacunas em termos
de habilidades, conhecimentos técnicos e comportamentais com o trabalho, impulsionando o emprego,
por isso, apoiar o emprego e empregabilidade é apoiar a inclusão
social, é lutar contra as assimetrias,
é promover o progresso de todos”.
Em centros de formação, Nyusi
entende que as pessoas não aumentam apenas os seus conhecimentos
técnicos, como também melhoram
as suas atitudes, tornando-se profissionais completos, prontos para
servir a si próprios, as suas comunidades, a sua empresa e o país.
No decorrer do seu discurso,
Nyusi definiu a formação profissional como agente de mudança, para
excelência profissional em várias
dimensões, incluindo a económica,
social, pessoal e a cidadania.
Na economia, por exemplo, o

saber fazer pode ajudar a inverter o
cenário de importações de produtos
e serviços, produzindo-os localmente, ao mesmo tempo que a formação profissional dinamiza a economia, seja através do aumento do
desempenho do emprego por conta
própria ou por conta de terceiros,
ela melhora a qualidade de vida dos
trabalhadores através de empregos
dignos e de qualidade”, disse Nyusi.
Início da produção de gás vai
precisar de mão de obra
Hajime Kimura, embaixador
do Japão em Moçambique, atirou
para todos os lados, ao desafiar os
jovens a se empenharem na formação profissional, de modo a atender
às necessidades do mercado, ao
mesmo tempo que desafiou o governo a ampliar as suas iniciativas
de formação profissional, de forma
a dar oportunidades para jovens.
“Os alunos que estão estudando têm todo o futuro com o Governo, que deve criar condições, para

poder aperfeiçoar suas técnicas e
educação, aproveitando tudo isso,
os jovens podem ser qualquer coisa, podem realizar seus sonhos, mas
para isso o Governo tem de preparar as condições, e esse pavilhão é
uma das tentativas do Governo”,
sublinhou Kimura.
De acordo com aquele embaixador, Moçambique vai crescer
muito rápido, quando começar a
produção do gás de Cabo Delgado. Socorrendo-se das estimativas
do FMI, disse que vai ter um crescimento económico anual de 24%,
“nunca vi essa rapidez de crescimento económico, e isso vai precisar de mão de obra qualificada, temos que ter essa mão de obra para
acompanhar esse crescimento bem
rápido de Moçambique”.
“E nós temos trabalhado junto com o Governo moçambicano
para preparar o terreno, para esse
crescimento rápido e esta região do
corredor de Nacala é muito importante para nós, por que ela é uma
ligação com os países do interior,

Malawi, Zâmbia, Malawi”, disse,
enumerando intervenções do japão
no sector de estradas, linha férrea,
portos, escolas, hospitais, reiterando a disposição de trabalhar com o
Governo de Moçambique.
O centro de formação profissional de Nacala, ora com pavilhões
modernizados, é pertencente ao
Instituto de Formação Profissional,
Estudos Laborais Alberto Cassimo,
o mais expressivo provedor dos serviços de formação profissional em
Moçambique, e tem pavilhões para
processamento de alimento, grãos e
cereais, e tem também espaço para
reparação de automóveis, para
além de pavilhões modernizados de
construção civil e soldadura.
Aquela infra-estrutura é parte
do projecto de aperfeiçoamento do
modelo da educação profissional
em Moçambique, que visava reequipar, modernizar e consequentemente requalificar três centros de
formação profissional, incluindo o
de Nacala.
É através deste projecto que foi
possível requalificar o projecto de
Machava, na província de Maputo, que entrou em funcionamento
em Agosto passado. Em Outubro,
iniciou o funcionamento do Centro de Quelimane, um pavilhão
misto para formação em canalização mista para processamento de
alimentos, apetrechados com equipamentos modernos os pavilhões
de electricidade e Carpentária. São
pavilhões preparados para formar
para o mercado de trabalho, seja
por conta própria, por conta de
outrem, canalizadores profissionais,
operadores de grãos de cereais,
bem como electricistas e carpinteiros profissionais.
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