Direcção da Comunidade Mahometana não presta contas há sete anos

Membros querem fim do reinado
de Saleem Ahmed Abdul Karim
Salim Chanya visto como bóia de salvação

60 Meticais
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Pagou-se 560 milhões por uma "sucata"

Jacto privado
de Nyusi
avariado

A avioneta não tem nem cinco anos e já foi dispensada por várias avarias
Há semanas, Nyusi foi obrigado a descer porque a porta não fechava
Com fundos públicos gastos, hoje PR viaja num avião alugado na África do Sul
Nyusi já não usa jacto ‘Hawker 850XP FAM001 comprado no pacote das dívida ocultas

Renamo entra em modo autodestruição

Liderança do partido e Manuel de
Araújo em rota de colisão
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Insegurança alimentar afecta três milhões de pessoas
Quase três milhões de pessoas em Moçambique tinham, em
2021, uma situação alimentar de crise ou emergência, o número
mais elevado desde a seca de 2016, conclui um relatório da FAO,
que revela que 193 milhões de pessoas em 53 países estavam em
situação de insegurança alimentar aguda, ou seja, precisavam de
assistência urgente para sobreviver.

Aeronave presidencial comprada a 560 milhões de meticais está em terra

Problemas mecânicos forçam Nyusi a alugar um
outro jacto presidencial
A avioneta não tem nem cinco anos e já foi dispensada por várias avarias
Foi comprado pelo Fundo de Desenvolvimento dos Transportes (FTC), mas hoje recorre a
Global Express XRS para alugar uma outra aeronave executiva

STOWO
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Filipe Nyusi já não voa no avião moderno deixado pelo seu antecessor

aeronave executiva Bombardier, modelo
Challenger 850, comprada em nome da LAM,
para mercado doméstico, porém alocada ao
Presidente da República, Filipe Nyusi, para
viagens oficiais e não só, dentro e fora do país,
encontra-se “arrumada” devido a problemas mecânicos.
Trata-se do polémico avião executivo adquirido pelo
Ministério de Transporte e Comunicações (MTC), através
do Fundo de desenvolvimento dos Transportes (FTC), no
consulado de Carlos Mesquita, que custou 560 milhões de
meticais, mas que em menos de cinco anos virou “sucata”,
após um quadro de avarias recorrentes. Já houve casos em
que a aeronave executiva mostrou dificuldades de fechar a
porta, comprometendo uma viagem do Chefe do Estado,
levando a que fosse desviado um avião comercial da MEX
para atender às necessidades presidenciais. Neste momento,
para o Presidente da República se deslocar para certos
destinos dentro e fora do país, recorre-se a uma aeronave
alugada na África do Sul, numa operação cujo impacto
financeiro é desconhecido.

Nelson Mucandze e Reginaldo Tchambule
Em finais de 2017, no
segundo ano do primeiro
mandato de Filipe Nyusi, foi
gasto mais de meio bilhão de
meticais do Fundo de desenvolvimento dos Transportes (FTC), que não consegue
comprar autocarros que garantam transporte condigno
aos moçambicanos, para comprar uma avioneta “executiva”
que devia garantir a dignidade
e pontualidade das viagens do
Chefe do Estado, que por razões desconhecidas não tem
voado nas aeronaves, algumas
modernas, das Forças Aéreas
de Moçambique.
No entanto, a nova aquisição, adquirida num processo
pouco transparente, afinal,
não passava de uma “sucata”. Como tal, com menos de
cinco anos no solo pátrio, já
apresenta sérios problemas
mecânicos que a impedem de
voar.
Um dos episódios que não
passou despercebido foi em
plena viagem presidencial do
Botswana, em Abril passado,
quando o Chefe do Estado,
Filipe Nyusi, já se encontrava
a bordo e a avioneta apresen-

tou dificuldades para fechar a
porta.
Houve tantas insistências,
mas foi debalde, e para que o
Presidente da República não
ficasse por terra em prejuízo dos seus compromissos,
na última hora, teve que se
desviar um avião da MEX, a
subsidiária das Linhas Aéreas
de Moçambique (LAM), para
garantir a ida do Presidente da
República à Botswana.
Actualmente, para garantir
a deslocação de Nyusi, tem se
recorrido ao aluguer de um
jacto da empresa sul-africana
Global Express XRS, um ZSKDR com capacidade para 12
passageiros, que, curiosamente, é um jacto de 1999, mas
que se mostra mais moderno
e resistente do que a Challenger 850.
Foi a bordo deste avião,
branco com faixas pretas, que
Filipe Nyusi viajou na semana antepassada para Uganda
onde cumpriu uma visita presidencial.
Esta não é a primeira vez
que Filipe Nyusi fica privado
de seu jacto presidencial. Em
29 de Março de 2019, o Bom-

Avioneta dispensada por várias avarias
bardier “Challenger 850” avariou em Quelimane, e foram
necessárias algumas semanas
para concertá-lo.
A avaria causada por quebra de algumas peças nos
spoilers, uma componente
do sector hidráulico da aeronave, foi descoberto também
em plena viagem. Quando a
tripulação pretendia levantar
voo, o avião não obedeceu,
obrigando Filipe Nyusi a regressar à Maputo num voo
comercial.

sem quaisquer problemas mecânicos. Filipe Nyusi usou
este avião durante os primeiros dois anos do seu primeiro
mandato, mas depois dispensou-o.

O ‘Hawker 850XP faz parte de um lote vasto comprado
para a Força Aérea entre 2013
e 2014, com parte do dinheiro
das dívidas ocultas. Trata-se
de dois aviões de transporte
Antonov An-26, em segunda mão, e três helicópteros
Mi-8 de fabrico russo. A estes juntavam-se os oito MIGs
reformados e outras pequenas
avionetas usadas para treinamento.
É indisfarçável o esforço de Nyusi, desde 2017, de
contornar o uso dos equipamentos comprados por via
das dívidas ocultas, numa
tentativa de se desassociar do
escândalo cujos rastros não
ocultam o seu envolvimento.
Na recente visita de Estado a

Já não usa o FAM 002
Apesar de Moçambique ter
péssima fama na oferta das
opções para viagens aéreas,
para deslocação do Presidente
da República, o país dispõe de
algumas opções que podem
ser úteis para o transporte de
Nyusi.
Uma das opções é um jacto deixado pelo antigo Presidente da República, Armando Guebuza, que ainda em
exercício havia dispensado às
Forças Aéreas de Moçambique, passando a viajar através
dos voos da LAM. Trata-se do
'Hawker 850XP’, comprado
em segunda mão, construído
em 2005, nos Estados Unidos,
com a matrícula FAM 002,
que dez anos depois continua
se mostrando mais moderno e

Aeronave alugada na África do Sul
Ao FAM 002 junta-se a
FAM 003, uma avioneta cedida às Forças Aéreas de
Moçambique pelo PCA dos
CFM, Miguel Matabel, que
humildemente dispensou para
passar a usar voos comerciais.
Na recente visita de Estado a
Uganda, o FAM002 foi usado
pelo ministro de Defesa, Cristóvão Chume, que fazia parte
da delegação do Presidente da
República, quem vinha transportado no jacto alugado à
sul-africana Global Express
XRS. Quem também costuma usar a aeronave é o novo
primeiro-ministro, Adriano
Maleiane.

Uganda, o Antonov foi usado
pelo ministro da Defesa, que
fazia parte da delegação do
Presidente da República, que
vinha transportado no jacto
alugado a sul-africana, Global
Express XRS.
Fora estes aviões, o país
dispõe, através das Linhas Aéreas de Moçambique, de quatro aviões alugados para voos
comerciais. A companheira
da bandeira não tem nenhum
avião próprio, o que ilustra o
falhanço na gestão deste património que já conheceu melhores dias.
Continua na pag 03
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Inspector Sénior da INAE detido em flagrante delito
O director das Operações de Pesquisa e Inteligência Económica da Inspecção Nacional das Actividades Económicas
(INAE), Verónio Duvane, foi detido, na última quarta-feira, em
flagrante delito, recebendo 250 mil Meticais de subornos em resultado de actos de corrupção praticados durante as actividades
de inspecção.
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Sector privado alerta que não deve ser única “bóia de salvação”

O

Conselho Executivo do Fundo Monetário
Internacional (FMI) aprovou, esta segundafeira, em Washington, o programa negociado
com o Governo de Moçambique, em Março
passado. “Estamos aqui hoje para anunciar a
aprovação pelo FMI da retoma de apoio direto ao Orçamento
Geral do Estado, seis anos após a sua suspensão na
sequência do acordo negociado com o Governo”, anunciou,
esta segunda-feira, o ministro de Economia e Finanças,
Max Tonela, ao lado de Alexis Meyer-Cirkel, representante
do FMI em Moçambique. Em reação a boa nova, o sector
privado alerta que “não devemos pensar que a retoma seja
a única bóia de salvação”, mas que “devemos continuar a
reflectir em opções de políticas para assegurar a recuperação
empresarial”, disse o Presidente da CTA, Agostinho Vuma.

Evidências
São no total de 470 milhões
de dólares, que deverão ser canalizados ao Orçamento do Estado
(OE), a partir de Junho próximo,
para um período de três anos. São
dados partilhados pelo representante do FMI em Moçambique,
Alexis Meyer-Cirkel, quando falava da retoma deste financiamento
com taxa zero, a ser pago em dez
anos.
A decisão tomada esta segunda-feira pelo Conselho de Administração do FMI representa um
marco importante nas relações de
Moçambique com o mercado financeiro internacional, sinalizando boas perspetivas para o desenvolvimento.
E, no entendimento do Executivo, este é o primeiro passo
no caminho para a recuperação
económica do país. “O programa terá 3 anos de duração e sua
implementação terá início já no
próximo mês de Junho, priorizan-

do a melhoria da gestão da dívida
pública, reformas macroeconómicas, fiscais e estruturais e que
promovam melhor governação e
mais transparência na gestão das
finanças públicas”, anunciou o
governante.
O governo compromete-se,
como parte das exigências do
FMI, a acelerar as reformas, o que
permitirá que o país dê um salto
na perspetiva de incrementos das
receitas públicas e efetue uma gestão criteriosa das despesas, assegurando o aumento do investimento
que promove o desenvolvimento.
Atenção especial deverá ser
dada a investimentos públicos que
gerem riqueza e que tenham um
impacto direto na vida dos moçambicanos.
O programa prevê ainda a melhoria do espaço orçamental para
o financiamento de programas de
protecção social, cobrindo mais
30 mil agregados familiares por

ano, com um impacto na vida de
150,000 pessoas.
“Pretendemos melhorar as
condições para a melhoria do ambiente de negócio para dinamizar
iniciativas do sector privado que
tem um papel determinante para
o aumento da produção e geração
de empregos, este é o início de
uma nova fase rumo a retoma do
crescimento sustentável da nossa
economia”, disse Tonela.
Sector saúda, mas…
A retoma do FMI é aplaudida
em vários lados, mas questiona-se
a eficácia de outras políticas que
podem muito bem complementar
esta medida que vai aliviar o orçamento do Estado.]
É o caso do Presidente das
Confederações
Económicas
(CTA), Agostinho Vuma, que,
como sector privado, enaltece o
esforço do governo, principalmente no conjunto de reformas

que desencadeou para melhorar
a as acções de combate à corrupção, boa governação, transparência da gestão e a racionalização
da despesa pública, bem como a
realização do julgamento sobre
as dívidas ocultas que contribuíram bastante para esta decisão do
FMI de retomar o apoio directo
ao OE.
Prosseguindo, espera-se que
esta decisão do FMI possa incentivar a retoma do fluxo de apoio
directo ao Orçamento por parte
dos parceiros, e maior acesso aos
mercados financeiros internacionais com consequências na melhoria do perfil do risco soberano
do País no custo de capital.
“O sector privado espera que
esta retoma do Programa se traduza numa abordagem prática
para mitigação dos atrasos de pagamentos de facturas e o reembolso do IVA, facto que constrange a
liquidez financeira das empresas
e impulsione a implementação

de reformas tendentes à melhoria
do ambiente de negócios”, disse
o representante do sector privado, alertando que, contudo, “não
devemos pensar que a retoma do
programa de assistência do FMI
seja a única bóia de salvação, devemos continuar a reflectir em
opções de políticas para assegurar
a recuperação empresarial e a autossuficiência, através do aumento da produção doméstica”.
É que para Vuma, “o desiderato do aumento da produção é
constrangido pelo custo de financiamento para investimento das
empresas. As opções de financiamento existentes no mercado são
limitadas, sendo que as linhas de
financiamento para as empresas
têm um prazo máximo de 5 anos,
somente para habitação é que temos opções com prazos acima
de 5 anos. Os desafios do financiamento persistem e consubstanciam-se na baixa alocação de
crédito ao Sector produtivo, onde
apenas 15% vai para o Sector
primário e secundário e 2% para
agricultura”.
Há seis anos, parceiros de Moçambique suspenderam o apoio
ao Orçamento de Estado, na sequência da descoberta das dívidas
ocultas, fazendo exigências que
inclui responsabilização criminal
dos envolvidos, cuja parte deles
aguarda pela sentença marcada
para 01 de Agosto, depois de um
julgamento “selectivo” e aparente
envolvimento do poder político.
Apesar do FMI, o Banco
Mundial também já manifestou a
retoma do OE.

Continuação da pag 02

Jato de Nyusi foi comprado já subvalorizado no mercado
O Bombardier Challenger 850 é um jacto fabricado
entre 2006 e 2015. Dados da
empresa, até 2015, indicam
que o custo de aquisição para
o Challenger 850 normalmente varia de 32 milhões de
dólares, novo, e 24 milhões
de dólares para uma aeronave usada.
Do resto, é um preço que
depende do ano de produção. Um dado curioso, é que
para Moçambique o mesmo
viria custar menos de um
terço do valor de compra de
um jacto novo, o que indicia

que o avião foi comprado já
subvalorizado, talvez por ser
o mais antigo.
Do seu historial, consta que o Challenger 850 é
um jacto executivo bimotor
super médio projectado e
fabricado pela Bombardier
Aeroespacial para rotas aéreas domésticas e transcontinentais.
“Em 2006, Bombardier
começou a entregar o 850,
seu maior Challenger. O 850
teve vida curta, no entanto,
como Bombardier interrompeu a produção de seu gran-

de jacto em 2012”, lê-se no
perfil da empresa.
Em Maputo, o anúncio
da compra foi feito em Novembro de 2017, por Carlos Mesquita, que apesar de
ter garantido que a compra
de aeronave resulta de uma
solicitação da LAM-Linhas
Aéreas de Moçambique e a
sua filial MEX para desenvolverem a sua actividade de
transporte de passageiros no
segmento executivo, nunca
esteve afecto à companhia de
bandeira, o avião visava, pelo
que se viu, para transporte

do Presidente da República.
“Trata-se de uma aeronave, com matrícula civil, que
tem o propósito específico
de realizar voos executivos,
um segmento que se está a
mostrar-se bastante atractivo, conforme consta da
abordagem apresentada pela
MEX ao Governo”, referiu o
ministro, na altura.
Na sua argumentação, teria referido que Nyusi várias
vezes tem viajado em voos
comerciais da LAM, onde
têm sido constatadas incompatibilidades de horários

entre os voos estabelecidos
pela transportadora nacional,
com os programas do estadista, quer na sua chegada ou
na partida, por vezes ocasionando constrangimentos aos
restantes passageiros.
“Daí que a Presidência
da República possa ser um
atractivo para esse segmento de negócio da MEX, caso
a Presidência da República
queira utilizar a nova aeronave”, explicou o governante, actual ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

STOWO

Executivo do FMI anuncia retoma do apoio ao OE
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Detida quadrilha envolvida em raptos

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC)
apresentou, na passada quarta-feira, cinco supostos integrantes
da quadrilha dos raptos que ocorreram recentemente na cidade
de Maputo. Todos têm nacionalidade moçambicana e com
idades compreendidas entre os 31 e 40 anos, foi detida entre os
dias 28 e 29 do mês de Abril.

Comunidade Mahometana em polvorosa

Membros querem fim do reinado de Saleem Ahmed Abdul Karim

A

Actual presidente não presta contas há mais de cinco anos
Muçulmanos querem novo rosto para remoralizar a instituição
Salim Chanya visto como bóia de salvação

Comunidade Mahometana de Moçambique vai
a eleições no próximo dia 20 de Maio corrente,
numa altura em que se regista uma onda de
descontentamento dos membros e sócios em
relação à direcção actual, presidida por Saleem
Ahmed Abdul Karim, acusado de desvirtuar os princípios da
organização, de não prestar contas desde 2015 e de ter um
fraco engajamento no relacionamento com outras forças vivas
da sociedade. Neste momento, para além de Saleem Karim,
que concorre a sua própria sucessão, entra na corrida Salim
Omar, conhecido na comunidade indiana e paquistanesa,
como Salim Chanya, respeitado advogado, membro activo
da Ordem dos Advogados, professor universitário e membro
de uma família tradicional daquela comunidade, sendo por
isso visto por muitos como um forte candidato ao posto mais
cobiçado neste momento na congregação.

STOWO

Reginaldo Tchambule
Através de um anúncio
publicado esta segunda-feira,
no Jornal Notícias, o actual
presidente da direcção da Comunidade Mahometana, Saleem Karim, também conhecido por Saleem Mikel, acaba
de convocar uma Assembleia-Geral Ordinária, que terá lugar no próximo dia 20 do mês

2015/2022; aprovação dos
Estatutos e eleição da Direcção para o Quinquénio
2022/2027.
Até o momento há duas
listas de candidaturas dadas
como certas, sendo a primeira
liderada por Saleem Ahmed
Abdul Karim, que concorre à
sua sucessão, e a segunda que

Até o momento há duas
listas de candidaturas dadas
como certas, sendo a primeira
liderada por Saleem Ahmed
Abdul Karim, que concorre à
sua sucessão, e a segunda que
tem Salim Chanya, conhecido
advogado, membro activo
da Ordem dos Advogados
e professor universitário, à
cabeça, que é visto como
sendo a provável solução para
a mudança de paradigmas
na instituição actualmente
considerada letárgica.
em curso, pelas 19.30 horas,
na sua sede social.
A reunião tem como agenda três pontos, nomeadamente: aprovação do Relatório
e Contas dos Exercidos de

tem Salim Chanya, conhecido advogado, membro activo
da Ordem dos Advogados e
professor universitário, à cabeça, que é visto como sendo a provável solução para

a mudança de paradigmas na
instituição actualmente considerada letárgica.
No entanto, as candidaturas ainda não estão fechadas,
podendo ser submetidas até
5 dias antes da realização da
Assembleia Geral Ordinária,
segundo consta do regulamento eleitoral.
As eleições numa das comunidades mais respeitadas
do país acontece numa altura
em que o actual presidente da
direcção, Saleem Karim, vem
sendo alvo de alguma contestação no seio da comunidade

que dirige.
Em causa está uma suposta gestão danosa dos fundos
e património da comunidade,
falta de prestação de contas e
fraco engajamento no relacionamento com outras forças
vivas da sociedade. Mas há
quem aponte conexões criminosas que mancham o bom
nome da congregação.
Dono do imponente projecto Beach Front, um complexo habitacional e comercial, localizado na marginal da
Cidade de Maputo, avaliado
em pouco mais de 225 mi-

lhões de meticais, Saleem Karim, de origem paquistanesa,
assumiu a presidência da Comunidade Mahometana em
2015, e de lá a esta parte ainda
não se dignou a apresentar o
relatório e contas.
Aliás, só agora, já em fim
de mandato, é que a direcção
presidida por Saleem Karim
vai apresentar o seu relatório
e contas do período que vai
desde 2015 a esta parte, tal
como consta do anúncio feito esta segunda-feira, o que,
segundo os membros da congregação, viola os estatutos e
minou a confiança depositada
no grupo que agora tenta a
sua recondução ao cargo.
“É absurdo uma comunidade não apresentar as contas
durante anos, isto é uma empresa individual ou sociedade
anónima?”, denunciou um
dos membros agastados com
a direcção de Saleem Karim,
para depois desabafar que
“chegou a hora de mudarmos
nossa comunidade. Isto é só
possível quando houver união
entre nós, mostrando que
nós somos uma comunidade,
é preciso que a frente dessa
comunidade exista um elenco
com experiência, honestidade, criatividade, vontade de
ajudar, compartilhar bons e
maus momentos com nossos
irmãos da nossa comunidade
e outros que também não pertençam à nossa comunidade”.

Tentativa de alterar estatutos com base em
pressupostos raciais
Os membros da comunidade dizem estar fartos de ouvir
promessas que nunca são concretizadas por parte da actual
direcção.
“Infelizmente, não vimos
nada feito, neste momento nossa comunidade está parada no
tempo, se dizem estar a fazer
algum trabalho é para só os que
beneficiam de algo. Paremos
com isso, é o momento para virar a página do livro da comuni-

dade, recordar o que os nossos
antepassados fizeram por esta
comunidade, sem muito recurso que hoje temos e infelizmente a ganância não deixa fazer o
melhor”, sublinha um outro.
Outro pecado que pesa sobre a direcção de Saleem Karim
é uma suposta tentativa de alterar os estatutos da Comunidade
Mahometana tendo como base
pressupostos raciais, inspirado
no radical sistema de castas da

comunidade paquistanesa de
que ele faz parte.
Aliás, Saleem Karim é presidente da IMO ( International
Memon Organization), que, segundo especialistas, promove a
casta Memon como a superior
e consideram surtis, canamias,
damanias e outros como pessoas de castas baixas, especialmente aos negros.
Continua na pag 05
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Nyusi exige proactividade dos diplomatas
O Presidente da República exigiu mais proactividade dos
diplomatas moçambicanos na angariação de investimentos
para o desenvolvimento do país, nas áreas de petróleo e gás.
Filipe Nyusi falava durante a abertura do décimo Conselho
Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação havido semana finda em Maputo.
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Renamo entra em modo autodestruição

Liderança do partido e Manuel de Araújo em rota de colisão

C

“Exortamos ao Manuel de Araújo a concentrar-se na solução dos problemas da autarquia,
a ser mais proactivo e a fazer-se mais presente”

omo tem sido apanágio nos partidos da oposição,
quando se aproximam período pré-eleitoral, a
Renamo parece ter iniciado o seu tradicional
ritual de autodestruição. Ontem, o partido da
perdiz voltou a dar um tiro no próprio pé numa
conferência de imprensa convocada para lavar roupa suja em
público, com recurso a um verbo afiado contra Manuel de
Araújo, instando-o a concentrar-se na solução dos problemas
da autarquia de Quelimane, a ser mais proactivo e a fazer-se
mais presente, numa clara alusão ao facto deste viajar muito
dentro e fora do país.

Evidências
Na voz de José Manteigas, a Renamo acusou Manuel
de Araújo, seu membro, de
ter dito inverdades e ter feito
uma encenação sensacionalista
encomendada com intuito de
denegrir a imagem do partido.
“Entre tantas inverdades, o
senhor Manuel de Araújo acusa
um membro da Comissão Política Nacional do nosso Partido de ‘obrigar as autarquias a
desviar dinheiro do município
em benefício do Partido’. Aqui
e agora prestamos os seguintes
esclarecimentos: 1. O Partido
RENAMO tem Presidente e
órgãos abertos para resolver
qualquer inquietação dos membros; 2. Não é, e nunca foi prática nem cultura da RENAMO

aproveitar-se da sua posição e
muito menos instruir, obrigar
ou por qualquer outra forma
forçar um membro ou quadro
do Partido a praticar actos ilícitos em benefício de quem quer
que seja, porque esta postura é
milimetricamente contrária à
nossa ideologia e filosofia governativa. Somos pela tolerância zero à corrupção ou outras
condutas desviantes que põem

em causa o bem público”, disse Manteigas.
Indo mais longe, o porta-voz da Renamo disse que pronunciamentos deste membro
constituem autênticas mentiras
encomendadas com pretensão
dolosa de manchar e caluniar
o Partido e seus quadros.
“Portanto, os pronunciamentos do senhor Manuel
de Araújo são autênticas in-

verdades e resultam de clara intenção de divisionismo
que beliscam a sua própria
imagem e reputação. Não é
verdade que na Renamo não
há Democracia. Exortamos
o nosso membro Manuel de
Araújo a concentrar-se na solução dos problemas da autarquia, a ser mais proactivo e a
fazer-se mais presente”, disse
Manteigas.

Continuação da pag 04

Liderança de Karim nunca condenou ataques em Cabo Delgado nem apoia vítimas
Conhecida pela sua filosofia filantrópica e promoção de valores como a paz,
a Comunidade Mahometana
sempre foi um actor activo
na sociedade moçambicana,
sendo parceiro do governo
em várias vertentes. Contudo, segundo denunciam os
membros da comunidade, de
um tempo a esta parte a direcção distanciou-se dos desígnios da congregação.
Um dos aspectos que
mais deixa indignada a comunidade Mahometana em
Moçambique é o facto de
haver um silêncio profundo
da direcção de Saleem Ka-

rim sobre o terrorismo em
Cabo Delgado, que nunca
apareceu publicamente a
condenar os actos bárbaros
protagonizados em nome do
radicalismo islâmico.
Como se tal não bastasse, apesar de ser uma comunidade conhecida pela
filantropia, a direcção actual
não tem estado a encetar
nenhum esforço com vista
a assegurar apoio às vítimas
do terrorismo em Cabo Delgado.
Entendem as fontes que
devia ser papel da direcção
da Comunidade Mahometana condenar de forma vee-

mente os actos terroristas
protagonizados por radicais
que usam a capa do islão em
Cabo Delgado, visando mostrar que aquela religião não
se funda em valores nobres
como a paz.
Curiosamente, uma série
de artigos publicados por supostos membros da comunidade em diversos portais da
internet, sobretudo no período entre 2018 e 2019, traçam
um perfil tenebroso de Saleem
Karim e com conexões estranhas, chegando mesmo a apelar uma profunda investigação
das autoridades moçambicanas aos negócios deste.

Salim Chanya, visto como boia de salvação pela Comunidade Mahometana

STOWO

Tudo começou na semana
finda, quando o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, de
passagem pela cidade da Beira,
foi interpelado por jornalistas
e na entrevista acabou se queixando do afunilamento da democracia no seu partido e supostas exigências de membros
da Comissão Política, para que
desvie dinheiro da autarquia
para financiar actividades do
partido.
O desabafo do autarca,
que se queixou de um silêncio cúmplice da direcção do
partido quando denunciou o
facto, acabou desagradando a
liderança de Ossufo Momade,
que,numa atitude algo imprudente lavou roupa suja fora.
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Lichinga já tem Praça do Metical

O governador do Banco de Moçambique (BM), Rogério
Zandamela, procedeu à inauguração da Praça do Metical,
na última quarta-feira, na cidade de Lichinga. A construção
da praça enquadra-se num conjunto de iniciativas que o
BM tem vindo a desenvolver, de forma a contribuir para
a valorização do Metical, símbolo da conquista, história e
identidade nacional.

Autarca sugere a ilegalização do partido no poder

Manuel de Araújo acusa a Frelimo de investir na divisão
dos partidos da oposição
Para De Araújo, Lutero Simango está a fazer política de quarto

N

uma análise nua e crua do estágio da democracia no país, em que praticamente atirou
para todas as direcções, o presidente do
Conselho Autárquico de Quelimane e membro sénior da Renamo, Manuel de Araújo,
acusou, semana finda, a Frelimo de tudo fazer para que os
partidos da oposição continuem divididos, de forma a continuar no poder mesmo sem legitimidade.

STOWO

Jossias Sixpence - Beira
Falando a jornalistas na
Beira, província de Sofala,
onde esteve, semana finda,
para participar das celebrações
dos quatro anos do desaparecimento físico do místico líder
da Renamo, Afonso Dhlakama,
De Araújo denunciou o que
chamou de investimento do
partido Frelimo para que os
partidos políticos da oposição
continuem em divergências.
“A Frelimo tem feito de
tudo para que a oposição continue dividida. Investem em
intrigas e divergências, mas os
líderes da oposição ainda não
se aperceberam que isto é uma
estratégia para ganharem tempo e retardar o desejo do povo
de ser governado por aqueles

reconheceu que a democracia
em Moçambique está cada vez
mais ameaçada e criticou a liderança dos partidos políticos,
incluindo a Renamo, por não
estarem a promover debate
interno.
“Para garantir que possamos implementar a democracia, precisamos ter democratas,
e infelizmente em Moçambique
não temos. Os líderes querem
implementar a democracia sem
nunca terem aprendido antes”,
disse a fonte.
Prosseguindo, o mano
Mané, como é carinhosamente
chamado, sobretudo lá para as
bandas dos bons sinais, defendeu que a Frelimo devia ser ilegalizada enquanto partido polí-

Numa das visitas que o
secretário-geral da Frelimo, Roque
Silva, efectuou na província da
Zambézia, num dos seus discursos
bastante contestado no seio do
partido que dirige, alegou que
ninguém deve querer concorrer
a qualquer cargo no partido, mas
sim o partido tem que querer.
Quer dizer, num país normal e
no estado de direito democrático
já podia se ilegalizar a Frelimo.
A PGR já devia ter instituído um
processo para verificar a legalidade
e a democraticidade dentro do
partido Frelimo.
a quem ele votou”, disse De
Araujo.
Num discurso que não olha
somente para fora, mas também para dentro, De Araújo

tico, por estar a promover um
comportamento antidemocrático, incluindo internamente.
“Numa das visitas que o secretário-geral da Frelimo, Ro-

que Silva, efectuou na província da Zambézia, num dos seus
discursos bastante contestado
no seio do partido que dirige,
alegou que ninguém deve querer concorrer a qualquer cargo
no partido, mas sim o partido
tem que querer. Quer dizer,
num país normal e no estado de

direito democrático já podia se
ilegalizar a Frelimo. A PGR já
devia ter instituído um processo para verificar a legalidade e a
democraticidade dentro do partido Frelimo”, sugeriu Araujo.
Para sustentar a sua ideia,
De Araújo lembrou a febre das
candidaturas únicas nos órgãos

sociais do partido no poder,
tal como se viu nos Conselhos
Nacionais da OMM e ACLIN,
esperando-se que também
aconteça na OJM. Aliás, chega
a afirmar que a Frelimo está a
decalcar o modelo de vitórias à
moda Correia de Norte.

Araújo acusa Lutero Simango de estar a fazer política
de quarto

Desde a eleição de Lutero
simango como presidente do
MDM, várias críticas têm sido
feitas publicamente, muitas
delas destacando a sua apatia
e fraca intervenção em vários
momentos da vida do país, o

que o coloca solas abaixo do
nível de carisma de que o seu
falecido irmão, Daviz Simango, granjeava.
De Araújo, que já foi
membro do MDM, partido
que o levou à liderança da ci-

dade de Quelimane em 2013,
diz que esperava muito mais
do Lutero Simango, dando a
entender que desde a sua eleição não tem estado a fazer
muito para granjear a simpatia
dos moçambicanos, numa situação que o país se encontra
mergulhado em crises e vários
problemas.
“Esperava muito mais do
presidente do MDM. Desde
que ele foi eleito ainda não vi
uma grande entrevista. Houve
ciclone Gombe, nem sequer
vimos a sua aparição. Quer
dizer, este líder nem sequer
deu a sua cara para solidarizar-se com a população afectada, contrariando a aparição
notável do antigo presidente
Daviz Simango no IDAI, a
política não deve ser feita no
quarto”, criticou De Araujo.
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Governo se auto reprova na gestão
dos fundos da Covid-19, falta o FMI
O Governo já publicou o seu relatório. E sem grandes surpresas, teve
de reconhecer as denúncias feitas
pela imprensa, sobretudo neste jornal, e depois confirmadas pelo TA
sobre a má gestão dos fundos da Covid-19, mas, como sempre, recorreu
à uma linguagem que desdramatiza o
mau uso do dinheiro, até aquele doado por outros povos, como se por
aqui a falta de transparência fosse
mesmo uma tradição.
Depois de se auto reprovar, passou a bola para frente como se não
tivesse grandes responsabilidades.
É assim que responde às exigências
do FMI, em tempo recorde, cumprindo as formalidades exigidas no
processo para desbloqueio de novos
financiamentos, no lugar de abraçar
a transparência e a boa gestão como
directrizes indispensáveis na coordenação do bem público. Além do
FMI, seriam os moçambicanos a celebrarem por, enfim, serem ouvidos.
E porque a preocupação era mesmo cumprir as formalidades, ao
mesmo tempo em que produzia o
relatório do uso dos fundos da Covid 19, em Sofala, anunciava, dois
anos depois, para breve o arranque
da assistência às famílias carenciadas, estimadas em pouco mais de
186 mil, sobretudo nos distritos de
Dondo e Beira, que desde o início da
pandemia vivem momentos críticos
das suas vidas, mas que até aqui só
ouviam falar de dinheiro destinado à
vulneráveis.
É possível que seja apenas uma
coincidência, mas não se descarta a
tentativa de ser uma recondução dos
fundos à Assistência Social, uma rubrica que previa 240 milhões de dólares, mas que na prática apenas só
foram usados 38 milhões de dólares
para esta despesa, ou seja 8 por cento de previsto.
Na sua autoavaliação, depois de
uma tímida tentativa de negar as
reprovações do Tribunal Administrativo (TA) e da imprensa, que de-

nunciava que o dinheiro dos parceiros estava a ser distribuído entre
empresas de construções próximas
ao poder político, o Governo fez-se de bom samaritano, reconhecendo irregularidades e um desvio de
pouco mais de dois mil milhões de
meticais, mas sempre mantendo fiel
a mediocridade no lugar de ser implacável em actuar onde há indícios
de corrupção.
“Constatou-se que no decurso
da implementação dos projectos
executados por alguns dos sectores beneficiários foram registadas
irregularidades associadas a processos de contratação, deficiências nos
processos de prestação de contas,
pagamento irregular de ajudas de
custos de funcionários e despesas
não elegíveis”, lê-se no documento
que prossegue que “todos processos
abrangidos foram notificados para a
regularização dos processos de contratação, entretanto regularizados
após a auditoria respeitante ao exercício ao primeiro exercício de 2020”.
E diz que os casos que consubstanciaram anomalias foram submetidos à Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições para o devido
acompanhamento e no que se mostrar conveniente proceder com o
desencadeamento do expediente
correspondente para sancionamento
dos incumpridores.
E como as nossas boas acções
por aqui tem mão externa, foi preciso que o FMI exigisse o relatório
do uso dos fundos da Covid-19 em
troca de uma possibilidade de novos financiamento no âmbito das
conversações para o desbloqueio
dos programas desta instituição do
Bretton Woods, para que os moçambicanos tivessem informação do que
efectivamente foi feito dos fundos
desembolsados. Com o relatório a
confirmar irregularidades, abre-se a
incerteza quanto à retoma do FMI,
cujo posicionamento face a este documento ainda não se conhece.

STOWO
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Construídas 573 novas fontes de água na Zambézia
O sector das Obras Públicas, na Zambézia, abriu 573 novas
fontes de abastecimento de água e interveio em 11, de 2020 a
esta parte. Os dados foram avançados por Fernando Maíngue,
director provincial das Obras Públicas. De acordo com Maíngue,
a taxa de cobertura, na província da Zambézia, saiu dos anteriores
54.6 % em 2019 para 60.2% neste momento.

AT apreende mais de 19 mil telemóveis contrabandeados na
Cidade de Maputo

A

Autoridades Tributária de Moçambique (AT)
continua empenhada na luta contra a fuga ao
fisco no país. Na última semana, as autoridades alfandegárias apreenderam cerca de 19 800
telemóveis contrabandeados que estavam a ser
transportados em mais 250 caixas sem a devida documentação. Por outro lado, a equipa de fiscalização da AT apreendeu 50 viaturas por violação do regulamento de importação
temporária.

STOWO

Duarte Sitoe
De acordo com dados
tornados públicos pela Autoridade Tributária, nos primeiros três meses de 2022, o
Estado perdeu mais de três
mil milhões de meticais devido ao contrabando de diversos
produtos.
Com vista a travar a fuga ao
fisco, a Autoridade Tributária
de Moçambique tem levado
a cabo campanhas de fiscalização em todo país e foi graças a esta acção que na última
semana conseguiu apreender
mais de 19 mil telemóveis que
entraram no país sem pagar os
direitos aduaneiros.
“Trata-se de mercadorias

em circulação, não sabemos
em que circunstâncias foram
importadas. Estamos a falar
de 19 800 telemóveis da marca Itel. Essas mercadorias foram apreendidas pelos colegas
da fiscalização no âmbito do
trabalho rotineiro que vinham
levando a cabo pelas nossas
brigadas de fiscalização”, disse
Gimo Jonas, director operativo
nas Alfândegas de Moçambique, para depois explicar que
a mercadoria foi apreendida
quando saía de um armazém
na capital do país.
“A mercadoria saia de um
armazém e a nossa equipa de
fiscalização interceptou a via-

tura e exigiu a respectiva documentação de origem da importação. Mas o importador não
possuía quaisquer documentos, não restando outra possibilidade senão apreender, pois
estavam vários indícios de que
se tratava de produtos contrabandeados. Não se sabe qual é
a origem, nem se terão entrado por via marítima, terrestre
ou aérea, porque a apreensão foi feita na via pública”,
esclareceu.

Ainda no âmbito do trabalho rotineiro, as brigadas
de fiscalização da Autoridade
Tributária de Moçambique, no
primeiro trimestre do ano em
curso, confiscaram 50 viaturas
por diversas irregularidades,
bebidas alcoólicas, tabaco e
outros vários produtos cujo os
importadores não pagaram os
respectivos direitos aduaneiros.
“Durante o primeiro trimestre do corrente ano foram
apreendidas 50 viaturas e 17

apreensões de mercadorias diversas. Destas apreensões importa destacar que 16 foram
cobradas e foram recuperados 700 mil meticais direitos
aduaneiros. As viaturas foram
apreendidas por violação de
regulamentos de importação
temporária, outras foram regularizadas por meio de isenções
que não são regulares”, disse.
Por outro lado, o director
operativo nas Alfândegas de
Moçambique declarou que as
50 viaturas foram apreendidas
por violação do regulamento da importação temporária
e violação do regulamento de
tramitação, uma vez que algumas foram regularizadas por
meio de isenções que não são
regulares.
A fonte avançou ainda que
algumas das viaturas apreendidas já foram regularizadas e
outras estão em processo de
regularização, tendo o Estado
moçambicano recuperado cerca de 700 mil meticais com a
regularização das mesmas.

Na África do Sul

Resultados encorajadores na primeira semana da inscrição
dos trabalhadores ao INSS

A

primeira semana da campanha de sensibilização e
inscrição dos trabalhadores na África do Sul já tem
resultados encorajadores, que culminou com a sensibilização de perto de 600 trabalhadores moçambicanos e inscrição de mais de 30, entre os quais do
sector mineiro e informal e os que prestam serviços no Consulado
Geral de Moçambique e nos Serviços de Administração do Trabalho na África do Sul (SATAS), uma instituição pertencente ao
Ministério do Trabalho e Segurança Social.

Dos trabalhadores inscritos
na primeira semana da campanha
que está a ser desenvolvida por
técnicos do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS), com o
apoio da Direcção Nacional do
Trabalho Migratório, do SATAS
e do Consulado Geral de Moçambique em Joanesburgo, três
fizeram o pagamento das primeiras contribuições ao Sistema
de Segurança Social através das
plataformas eletrónicas M-pesa
e IZI.
O trabalho foi realizado nas
companhias mineiras denominadas Harmony Gold Mine –

MOAB Khotsenj 8 e Kopanany
Village Main Reef, na região de
Orkney, distrito de klerksdorp,
na província de North West, e
Bafokeng Platinum Mine, na
zona de Rasimone, distrito de
Rustenburg, também na província de North West, assim como
com os trabalhadores do sector
informal.
Foram ainda realizados encontros com os trabalhadores
contratados do Consulado Geral
de Moçambique e do SATAS,
com os líderes das comunidades
moçambicanas em Joanesburgo,
Ekurhuleni e Pretória, e com

parte da comunidade moçambicana residente em Joanesburgo,
por ocasião das festividades de
1 de Maio, Dia Internacional do
Trabalhador.
De acordo com a directora de
Seguro Social, Hermenegilda Maria Carlos, os resultados do trabalho realizado na primeira semana
são encorajadores, considerando
o número dos trabalhadores já
inscritos e o interesse manifestado pela maioria dos trabalhadores já contactados em aderirem

ao Sistema, como forma de garantirem a sua subsistência nas
situações de falta ou diminuição
da capacidade do trabalho.
Não obstante estes resultados, existe, segundo afirmou,
cepticismo por parte de trabalhadores já interpelados, aliado ao
facto de alguns deles não possuírem a documentação exigida para
inscrição no Sistema de Segurança Social.
"O cepticismo poderá ser
colmatado com a massificação

das acções de sensibilização e
passagem de testemunho pelos
trabalhadores já inscritos e que
vão dando início às suas contribuições. Outrossim, tem sido
constatado no contacto interpessoal pouca crença nos serviços
M-pesa para a canalização das
contribuições, por alegadamente
não poder lhes conferir um comprovativo físico do pagamento
das contribuições, constituindo
assim um factor de retracção",
afirmou.
Como proposta, os mineiros
consideram que a melhor via de
retenção e posterior canalização
das contribuições ao Sistema de
Segurança Social seria pelas deduções nos valores que recebem da
TEBA, conferindo deste modo
maior autenticidade e regularidade do processo. A equipa técnica
do INSS acolheu a proposta com
o compromisso de submetê-la ao
mais alto nível para a sua apreciação e tomada de decisão.
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Campo de multiuso
Piscina, Parque e área verde

Casas T3 (165 m2)
Ambiente de condomínio
Contacto: +258 871200000
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“Segurança melhora em Cabo Delgado”

O ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Cristóvão Chume, disse na passada quarta-feira que a segurança
nos distritos afetados pelo terrorismo na província de Cabo
Delgado continua a melhorar progressivamente, apontando
o regresso de algumas comunidades como prova de estabilidade na região.

Ex-guerrilheiros, Beneficiários de DDR, com ultimato para se juntarem à Frelimo

Líder Comunitário ameaça expulsar quem não aderir à
Frelimo dentro de 48 horas
Findo o prazo, 16 casas de ex-guerrilheiros foram incendiadas
Renamo já apresentou queixa no Comando Distrital de Barue

N

o passado dia 28 de Abril, a Renamo submeteu
uma queixa no Comando Distrital de Barue,
província de Manica, contra lideranças de base
do partido Frelimo que tem estado a ameaçar
ex-guerrilheiros recém-integrados na comunidade no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração (DDR). Naquele ponto do país, chegaram a dar
ultimato de 48 horas para estes se juntarem ao partido no poder,
sob pena de serem expulsos da zona. Findo o prazo, 16 casas foram vandalizadas, algumas incendiadas, para além de roubo dos
seus animais e vários pertences.

STOWO

Jossias Sixpence – Beira
Numa altura em que o país
prepara-se para as sextas eleições
autárquicas e os discursos políticos apontam para o sucesso do
DDR e uma reconciliação nacional, continuam a imperar alguns
comportamentos que ameaçam a
paz.
Da Província de Manica, no
distrito de Barue, posto administrativo de serra choa, na localidade de Nhabutu, povoado
de Nhamanamba, chegam denúncias, feitas pela Renamo, que
continua a onda de aliciamento e
perseguições dos seus membros
e antigos guerrilheiros abrangidos pelo DDR.

A denúncia foi feita, semana
finda, por Geraldo de Carvalho,
chefe regional centro para a implementação da Renamo, que
relata que pessoas supostamente
ligadas ao partido no poder incendiaram casas de membros da
Renamo, incluindo a do delegado
político local, dias depois de terem sido ameaçados de expulsão
caso não se juntassem ao partido
no poder..
"Em Bárue, no povoado de
Nhamanamba, os membros da
Renamo foram aterrorizados e
impedidos de participar nas nossas reuniões políticas por um
grupo de pessoas a mando do

secretário do Comité do partido
Frelimo. O líder comunitário,
junto do secretário da zona foram às casas dos nossos desmobilizados a exigir que no prazo
de 48h deviam se transformar
em membros da Frelimo e eram
obrigados, naquele momento, a
irem à sede do partido. Foram
ameaçados que caso não fossem
deviam se retirar da zona onde
moram actualmente", denunciou
Geraldo Carvalho.
Sem precisar o número exacto dos membros do seu partido
e antigos guerrilheiros que terão

sido vítimas das supostas acções
maléficas dos membros do partido no poder, disse apenas que
“o clima de insegurança que os
quadros da Renamo vivem neste
local e outros ainda por identificar é bastante preocupante. Hoje
queimam as nossas casas, nos
impedem de realizar reuniões
políticas, perseguem os nossos
membros e ex-guerrilheiros, será
que estamos a cultivar o clima de
paz?”, indagou.
Carvalho diz que não se
pode admitir que num país que
se diz democrático e que advo-

ga o multipartidário consagrado
na Constituição da República, e
que advoga o direito de escolha,
haja um líder encoberto pela Frelimo e pela Polícia da República
de Moçambique a ameaçar ou
destruir a casa de quem quer que
seja.
“Ninguém é obrigado a
pertencer ao partido Frelimo",
afirmou Carvalho, para depois
acrescentar que a perdiz já vem
denunciando esses excessos há
muito tempo e que a continuarem podem minar a paz.
"Nós já vínhamos denunciando estes actos faz tempo e
estamos fartos. Se isto continuar
assim, pode pôr em causa a paz.
Estou a dizer que ainda estamos
no âmbito do cumprimento dos
acordos de paz, os acordos de
Maputo e Gorongosa. Estamos a
dizer que estamos numa missão
forte de reconciliação nacional,
mas não há reconciliação nacional deste jeito. Se os membros
da Frelimo pensam que só eles é
que podem destruir e queimar as
casas dos nossos membros estão
enganados", avisou a fonte.

Polícia moçambicana acompanha 1.500 pessoas de
regresso a casa

O

comandante da polícia em Cabo Delgado, Vicente Chicote, anunciou hoje o regresso a casa
de cerca de 1.500 pessoas que vivem no interior
da província moçambicana, numa zona até agora
deserta por causa da insurgência armada.

"Só na semana finda, recebemos mais de 1.500 pessoas
que viviam num centro de acolhimento e regressaram à aldeia
de Awasse. Recebemos também
pessoas oriundas de Palma que
voltaram à vila sede de Mocímboa da Praia", referiu, numa cerimónia pública em Pemba, capital provincial.
A localidade de Awasse fica
num cruzamento que dá acesso
aos distritos localizados mais ao
norte, nomeadamente, Mueda,
Mocímboa da Praia e Palma.
A insurgência tornou Awa-

sse num local proibido, uma aldeia fantasma, vandalizada pelos
grupos armados, um local que a
polícia diz agora regressar à vida.
Apesar dos sinais de melhoria nas condições de segurança
em Mocímboa da Praia e Palma, o comandante da polícia
em Cabo Delgado manifestou
preocupação pelo facto de ainda
haver ataques pontuais nos distritos de Macomia e Nangade.
"Continuamos a trabalhar até
ao último reduto do inimigo, que
neste momento se localiza se em
Macomia e Nangade, vamos tra-

balhar até à eliminação do último
terrorista", acrescentou.
Vicente Chicote fez ainda
um apelo para que os guardas de
fronteira apertem o cerco à vigilância, para não deixarem passar
suspeitos na linha que separa
Moçambique da Tanzânia, ao

longo do rio Rovuma.
"Vamos evitar a facilitação,
a entrada de pessoas junto das
fronteiras. Algumas pessoas
quando entram, sufocam a população", concluiu.
A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas

aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns
ataques reclamados pelo grupo
extremista Estado Islâmico.
Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e
cerca de 4.000 mortes, segundo
o projecto de registo de conflitos
ACLED.
Desde julho de 2021, uma
ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda
a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC) permitiu
recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga
destes tem provocado novos
ataques noutros distritos usados
como passagem ou refúgio temporário. Lusa
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Contentores vão substituir escritórios em Mocímboa
O governo de Cabo Delgado vai recorrer a contentores para
o funcionamento dos serviços administrativos na vila de Mocímboa da Praia. É uma medida transitória enquanto decorrem
trabalhos de reconstrução das infra-estruturas destruídas pelos
terroristas, conforme revelou o Secretário Permanente do distrito
de Mocímboa da Praia, João Saraiva.
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Enquanto Governo aposta mais na componente militar

CDD aponta o diálogo como solução para o fi
João Feijó insta Governo a amnistiar jovens que abandonem as fileiras dos insurgentes
Machatine defende capacitação de jovens para que não sejam instrumentalizados
“Gestão do investimento estrangeiro pode ter contribuído para o início da insurgência”

D

esde Outubro de 2017 que a província de Cabo Delgado tem sido fustigada pelos ataques dos insurgentes. Depois de várias rejeições, em 2021, o Governo decidiu finalmente abrir espaço para a chegada de tropas estrangeiras no Teatro
Operacional. Com a chegada das botas ruandesas e da Missão da África Austral
em Moçambique (SAMIM), o país conseguiu recuperar alguns distritos que
estavam sob domínio do inimigo. Entretanto, mesmo com passos significativos que foram dados graças ao auxílio das tropas amigas, o Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD)
entende que, embora seja importante a vertente militar, o diálogo continua a ser a solução mais
viável para acabar com o extremismo violento na província de Cabo Delgado.

STOWO

Duarte Sitoe
De acordo com dados da
ACLED, o conflito armado já
matou mais de três mil pessoas e
fez perto de um milhão de deslocados desde a sua eclosão a 04 de
Outubro de 2017. Passados mais
de quatro anos, a intensidade do
conflito reduziu, contudo, parece
longe do fim, com os insurgentes
a lançarem ataques esporádicos
de forma frequente nas aldeias e
povoados.
Um relatório publicado, semana finda, em Maputo, pelo Centro
para Democracia e Desenvolvimento, indica que as operações
militares por si só não irão resol-

res por si só exacerbe a conflito
do que resolvê-lo, a longo prazo.
No entanto, as operações militares podem desempenhar um papel importante na definição das
condições para a resolução de
conflitos, especialmente se elas
são cuidadosamente projectadas
e executadas de acordo com uma
estratégia coerente que inclui diálogo de resolução, apoio humanitário, desenvolvimento e prevenção contra iniciativas extremistas
violentos (P/CVE)”, sugere o
estudo.
O relatório destaca a capacidade dos terroristas de se adaptarem

resolvidas usando a força”, sugere o relatório.
Para o director da CDD,
Adriano Nuvunga, o diálogo
deve iniciar a partir de um entendimento sério e transparente,
com a participação de todos.
“Não se vai resolver o conflito apenas com estratégia militar,
pelo que o diálogo se impõe e
deve ser inclusivo, com participação de todos. Muitos dizem que
não se pode dialogar com quem
não tenha rosto, o que nós dissemos é que é possível dialogar,
é possível começar o diálogo a
partir de um atendimento sério,

“Gestão do investimento estra
para o início da insurgência”

ver o terrorismo em Cabo Delgado, particularmente pelo facto
deste ser motivado por privações
socioeconómicas, marginalização
étnica e frustrações intra-religiosas, para além de ser influenciado
pelo comércio ilícito e crime organizado.
O CDD entende que as operações militares podem ser importantes na definição das condições
para a resolução dos conflitos,
mas não vão pacificar a região.
“É mais provável que a dependência de abordagens milita-

às condições de luta, ao mesmo
tempo que recebem mais abastecimento externos para resistirem
à investida do governo.
“Em resposta às operações militares, Organizações Extremistas
Violentas (VEO) aprendem cedo
a adaptar-se aos seus novos inimigos e condições, desenvolvem
técnicas operacionais diferentes
e aprimoradas e recebem maior
suporte externo para que a sua
causa sobreviva e floresça. Isso
porque as causas profundas dos
conflitos não são abordadas ou

transparente e inclusivo dos vários problemas que nos conduziram para onde nós estamos”,
declarou Nuvunga.
O director do CDD defende
a inclusão dos mais novos, para
que sejam o motor do desenvolvimento, uma vez que “somente
assim os jovens, que compreendem melhor o desafio do seu
tempo, podem ajudar a encontrar
soluções. Mas também há a questão de que a extração de recursos,
minerais em particular, tem que
gerar desenvolvimento”.

Em representação do Governo, João Machatine, coordenador

da Agência de Desenvolvimento
Integrado do Norte (ADIN), organização criada para reerguer Cabo
Delgado e que ainda aguarda pela
aprovação da estratégia criada no
ano passado pelo Conselho de Ministros, reconheceu que é imperioso
se procurar uma agenda e rosto para
o diálogo.
“A situação é complexa porque
as causas que têm sido abordadas
têm captado atenções e diversos
quadrantes e nós como Agência Desenvolvimento Integrado do Norte,
tendo recebido frequentemente esta

CENTRAIS

Governo pretende reduzir burocracia em operações cambiais
O Governo apreciou e aprovou, na última terça-feira, a
Proposta de Lei de Revisão da Lei Cambial. A mesma será submetida à Assembleia da República (AR) para análise e aprovação. A proposta de Lei visa ajustar o regime jurídico vigente ao
estágio actual de crescimento económico do país, com objectivo
de reduzir a burocracia na realização de operações cambiais.
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fim do terrorismo em Cabo Delgado
muitas expectativas de que talvez a ADIN ia resolver o problema do conflito em Cabo
Delgado, mas esta não é tarefa
da ADIN, porque a natureza do
problema em Cabo Delgado foi

constatada como complexo e
que tinha a dimensão não só de
segurança. Temos que encontrar e identificar as prioridades
de como trazer capacidades à
juventude, uma vez que esta era

usada como instrumento para
aquelas actividades”, sublinhou
aquele responsável da ADIN,
que, segundo algumas correntes de opinião, está perdida em
combate.

angeiro pode ter contribuído
pergunta, estamos agora num processo de fazermos uma análise para
vermos exactamente com quem seria
este diálogo. O terrorista tem cara, o
insurgente tem cara, e toda e qualquer acção tem que ser dirigida, tem
de ter um líder. Falta saber se este
líder tem uma agenda clara. A cara
de que estamos à procura não é uma
cara física, mas de uma agenda, qual
é a agenda?”, questionou Machatine.
Indo mais longe, a fonte apontou

que a Agência de Desenvolvimento
do Norte não foi criada para resolver
o conflito em Cabo Delgado e defendeu a capacitação de jovens para
que não sejam facilmente recrutados
para reforçar as fileiras dos grupos
armados.
“Fomos estabelecidos, com o
propósito de promover, coordenar
e facilitar os processos de desenvolvimento multifacetado na região
norte, mas muitas pessoas tiveram

Numa outra abordagem,
o pesquisador do Centro de
Integridade Pública, Borges
Nhamire, aludiu a importância
de se aprofundar sobre as causas da radicalização em Cabo
Delgado, mesmo sendo um
assunto sensível.
“Nota-se a falta de aprofundamento sobre as causas
do conflito. Era importante
aprofundar a questão da radicalização de Cabo Delgado. A
questão da radicalização é factual, mesmo sendo um assunto
sensível. Os líderes religiosos,
muito antes dos ataques, em
documentos inscritos, já vinham denunciando a questão
da radicalização, mas o Governo ignorou, como sociedade
civil não podemos cometer o
mesmo erro de ignorar os alertas locais”, defende.

para que a insurgência começasse. Podemos dizer que o
que está a acontecer em Cabo
Delgado é para mudar os fundamentos da nossa sociedade:
os fundamentos da exclusão
política, economia, social e
de falta de acesso aos recursos. Quando houve ataques
em Palma mandamos barcos,
aviões, helicópteros para retirar pessoas, essas pessoas
que retiramos são pessoas que
vieram para tirar benefícios. A
questão da pobreza tem de ser
discutida, aquelas pessoas de
Palma sempre foram pobres
e conviveram com a pobreza
até descobrirem que é possível não ser pobre, descobriram que a pobreza não é um
determinante,
encontraram
uma forma de se rebelar, não
contra a pobreza, mas contra a
pobreza selectiva”, observou.
João Feijó insta Governo
a amnistiar jovens que
abandonarem as fileiras dos
insurgentes

Por outro lado, Nhamire
observou que o investimento
estrangeiro na província de
Cabo Delgado pode ter contribuído para o início da insurgência armada, tendo usado o
que aconteceu depois da investida dos insurgentes em Março
do ano passado.
“A maneira como está a ser
gerido o investimento estrangeiro pode ter contribuído

Já o sociólogo João Feijó apontou que o diálogo é
pertinente para se encontrar

soluções para acabar com o
conflito na província de Cabo
Delgado. Feijó avançou que
muitos jovens integraram as
fileiras dos grupos armados
porque viram as suas expectativas de desenvolvimento
frustradas.
“As desigualdades sociais
aumentaram tremendamente,
verificou-se a coexistência de
fenómenos da pobreza e isto
tornou esses jovens facilmente vulneráveis para aderirem a
grupos violentos pelo dinheiro, eles se sentiram limitados
no acesso aos recursos naturais e os elementos do Estado eram aqueles que estavam
a criar obstáculos, ou seja,
criou-se um sentimento do
Estado contra a população”.
Indo mais longe, Feijó
instou o Governo a dar uma
amnistia aos jovens que abandonarem os grupos armados
para que sejam usados como
modelos para atrair outros
jovens a seguirem o mesmo
caminho.
“Os que estão nas fileiras
dos insurgentes acham que
se fugirem serão mortos, neste momento era importante abrir uma porta para eles
saírem. Estão cercados, era
importante criar condições
sem grandes alaridos para que
estes indivíduos se possam
render, sejam amnistiados e
sejam depois usados modelos
para atrair outros jovens que
estão no mato para poderem
se render, sendo bem tratados, respeitando todos os direitos fundamentais”.
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“Não podemos cometer o mesmo erro de
ignorar os alertas locais”
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LAM prevê atingir equilíbrio financeiro em 2023
A empresa pública Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) projecta
atingir o equilíbrio financeiro no próximo ano, dependendo da rapidez
com que a economia nacional for recuperando, após ter sido severamente afectada pela pandemia do coronavírus. Para tal, a LAM pretende melhorar em vários aspectos como a eficiência operacional, abrir o network
a mais mercados rentáveis, tornando a transportadora apetecível para os
investidores, entre outras acções.

Standard Bank mantém expectativas de recuperação lenta
da economia em 2022

A

STOWO

pós dois anos difíceis, caracterizados pelo impacto negativo da pandemia da Covid-19, o Standard
Bank prevê uma ligeira recuperação do crescimento económico para um ritmo de 2.8% em
2022, após 2.2% em 2021, e uma contracção de
1.2% em 2020.
Estima-se que as intempéries
que assolaram o País desde o último trimestre de 2021 tenham desacelerado o ritmo de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB)
para 3%, em termos homólogos,
no primeiro trimestre deste ano, de
um crescimento de 3.3% no último trimestre do ano passado.
O crescimento previsto está,
em parte, associado ao alívio das
restrições relaccionadas com a
Covid-19, segundo as projecções
apresentadas pelo Standard Bank
no decurso do Economic Briefing,
ocorrido quinta-feira, 5 de Maio,
em Maputo.
Por outro lado, o País elegeu
implementar um conjunto de reformas estruturais para melhorar
a governação, apoiar o combate à
corrupção e a luta contra o terrorismo, melhorar a gestão das finanças públicas e do sector empresarial
do Estado e criar maior resiliência

contra os choques naturais.
Para tal, o Governo conta com
o apoio de um programa do Fundo Monetário Internacional (FMI),
associado a um pacote de financiamento de cerca de 470 milhões de
dólares, que deverá ser aprovado
pelo Board desta instituição nos
próximos dias.
Com o programa do FMI, espera-se, igualmente, o aumento do
apoio externo pelos parceiros de
cooperação, o que deverá contribuir para a melhoria das disponibilidades de financiamento à economia. As projecções de crescimento
de médio e longo prazo do Standard Bank apontam para um crescimento médio do PIB de 3.7% ao
ano, entre 2022 e 2025.
O Banco considera, para este
período, o impacto positivo do
arranque da produção de Gás Natural Liquefeito (GNL) a partir do
segundo semestre de 2022, pelo

projecto Coral Sul, liderado pela
ENI, com capacidade para 3.4
milhões de toneladas métricas por
ano - mta (área 4).
Prevê-se ainda, no segundo
semestre de 2022, que a contínua
melhoria da situação de segurança
no norte de Moçambique permita,
à Total Energies, retomar a construção, no âmbito do seu projecto
de GNL, com exportações anuais
de 13 mta (área 1) a partir de 2026.
Muito provavelmente, considera o Standard Bank, estas pro-

jecções poderão ser revistas para
cima, assim que a Decisão Final
de Investimento (DFI) para o projecto GNL, liderado pela Exxon-Mobil (acima de 17 mtpa - área 4),
seja tomada.
Não obstante as perspectivas
de crescimento da economia, o
único banco centenário do País
considera que se observa um aumento da inflação em Moçambique devido aos choques climáticos
observados desde o início do ano e
à pressão inflacionária global, exa-

cerbada pelo impacto da invasão
da Rússia à Ucrânia.
Neste contexto, espera que
a gestão prudente dos riscos macroeconómicos continue a traduzir-se numa política monetária
restritiva e na prudência fiscal, para
assegurar que a inflação se mantenha a um dígito.
“Entretanto, a nossa análise
indica que o País continua a dar
passos firmes para a recuperação
da economia. Mas, a manutenção
da estabilidade macroeconómica
requer uma aceleração das reformas estruturais, nomeadamente no
sistema judiciário, ambiente de negócios, sector bancário e financeiro, fiscal e nas empresas públicas”,
referiu Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank.
Refira-se que o Economic
Briefing contou ainda com a participação de Steven Barrow, director da Estratégia G10 do Grupo
Standard Bank, Enilde Sarmento,
directora Nacional de Políticas
Económicas e Desenvolvimento
do Ministério da Economia e Finanças, e Fernanda Massarongo
Chivulele, pesquisadora do Banco
Mundial. FDS

Casa do Agricultor passa a chamar-se AQI e inaugura a sua
14ª loja em Moçambique

A

Casa do Agricultor é agora AQI. Considerada uma
referência em Moçambique na área da agricultura
e pecuária, a empresa acaba de avançar com um
rebranding total da sua marca, que inclui toda a
imagem e mudança de nome.

A marca especialista na oferta
de produtos na área da agricultura e pecuária conta agora, também, com uma gama de produtos para pesca, tornando-se um
maior aliado da produção em

Moçambique.
A empresa aproveitou este momento para abrir a sua maior loja

em Moçambique, passando a
contar com uma rede de 14 lojas.
O espaço foi inaugurado na passada quinta-feira e fica localizado
no Centro Comercial Baía Mall,
em Maputo.

Rui Brandão, CEO da empresa
AQI, aproveitou a ocasião para
dar a conhecer melhor o novo

conceito da marca, referindo que
“pretende reforçar o seu posicionamento no mercado, aproveitando a vasta experiência do grupo
em Moçambique, no sentido
de continuar a contribuir para o
desenvolvimento dos principais
sectores nacionais de produção
alimentar”.
A nova loja espelha a vontade da
empresa em abranger e representar todas as categorias de produtos para a produção nacional.

“AQI significa que para termos
uma boa produção é preciso
começar bem, é preciso ter sementes de qualidade, conselhos
técnicos adequados e bons instrumentos para uma boa colheita.
Por isso, queremos que todos os
nossos clientes sintam que aqui
estão em casa”, salientou ainda o
responsável da empresa.
Bendito Dineasse, agricultor que
possui longa relação com a marca,
fala de uma parceria de sucesso e

refere que, com este rebranding
e com o aumento de produtos
e serviços, a AQI vai estimular a
economia rural e integrar as comunidades no desenvolvimento
de cadeias de valor sustentáveis.
O novo posicionamento da marca tem como propósito chegar a
todo o país, apostando numa política de expansão e de maior proximidade junto dos clientes nas suas
três principais áreas de actuação:
agricultura, pecuária e pesca.
Com a abertura do novo espaço
localizado numa das principais e
mais privilegiadas zonas comerciais de Maputo, a empresa passa
a ter mais de 100 colaboradores e
14 lojas em todo o país. Dispõe,
ainda, de uma rede de distribuição única nas várias províncias,
composta por mais de 250 revendedores. Isto permite que os
seus produtos cheguem aos locais
mais recônditos, uma mais-valia
num país com as dimensões de
Moçambique.

ECONOMIA

CTA reclama competitividade de portos

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) diz que os corredores de transporte no
país, com destaque para portos, são muito caros, em relação
aos portos doutros países da região. Como consequência, a
agremiação afirma que o facto limita a competitividade das
infra-estruturas.

10 DE MAIO DE 2022

15

Alerta economista Fáusio Mussa

Custo de vida pode subir ainda mais no presente ano

A

pandemia da Covid-19 trouxe impactos negativos
na economia nacional e o custo de vida agravou-se em todos os cantos do mundo. Olhando para
o actual cenário em que a guerra entre a Ucrânia
e a Rússia fez disparar o preço de alguns produtos, o economista chefe do Standard Bank Moçambique, Fáusio
Mussa, alerta que o nível geral dos preços em Moçambique poderá aumentar 9,4% este ano, contrariando as expectativas do
Governo e do Fundo Monetário Internacional que apontam que
haverá um agravamento de 5,3% e 9,0%, respectivamente.

Duarte Sitoe
De acordo com o economista
chefe do Standard Bank Moçambique, Fáusio Mussa, a pandemia
da Covid-19 criou uma aceleração
dos preços dos produtos desde
o fim do ano passado a nível das
economias mais avançadas por ter
causado perturbações na oferta.
“A guerra na Ucrânia aumentou o preço das commodities, sobretudo aquelas ligadas à energia,
nomeadamente o preço do petróleo e do gás natural. Também estamos a falar de importantes produtos alimentares, não só porque
a Ucrânia e Rússia produzem uma
importante quantidade de trigo
consumido no mundo, mas por
causa da sua contribuição para a

agricultura, uma vez que são grandes fornecedores a nível global de
fertilizantes”, explicou Mussa,
para depois avançar que “Moçambique não é imune ao que está
a acontecer no resto do mundo.
Nós tivemos, hoje, uma conversa
à volta da inflação a nível global e
sobre as causas da inflação. É, claramente, uma situação de choque
de oferta”.
Fáusio Mussa, apoiando-se na recuperação na produção agrícola,observa que, para o
presente ano, a inflação a nível
nacional manter-se-á a um dígito. “O primeiro trimestre foi caracterizado por chuvas acima do
normal, ciclones que destruíram

culturas e, provavelmente, agora
haverá uma retoma da produção
que pode ajudar a baixar o preço dos alimentos”, sublinhou o
economista.
Numa outra abordagem, o
economista chefe do Standard
Bank Moçambique apontou que
a retoma do Investimento Direto
Estrangeiro (IDE) poderá dar um
novo alento à economia nacional,
tendo igualmente destacado que,
sem o IDE, o país dificilmente
poderia esperar uma grande aceleração do crescimento. Aliás,
Mussa destaca que o regresso do

Fundo Monetário Internacional
vai ajudar Moçambique a ter acesso aos mercados internacionais
para financiar certos projectos, o
que não acontecia desde que foi
despoletado o escândalo das dívidas ocultas.
“Ao mesmo tempo que se espera que aumente o Investimento Directo Estrangeiro, primeiro
relacionado com os projectos de
gás, mas depois um conjunto de
outros projectos na economia que
têm o potencial para avançar em
simultâneo, espera-se, a qualquer
momento, que o board do FMI

aprove um programa de financiamento. A nossa expectativa é que
este programa, claramente, com
foco em reformas fiscais, ajude a
melhorar a governação, o uso eficiente dos recursos do Estado e
restaurar a confiança e, sem dúvidas, que o país possa experimentar um avanço nos indicadores
macroeconómicos, mas é preciso
sermos ainda muito cautelosos”.
Se por um lado Fáusio Mussa aponta que entre 2022 e 2025
o Produto Interno Bruto (PIB)
vai, em média, crescer 3,7%, por
outro, considera que o Governo
deve criar reformas para gerar
empregos, ao invés dos megaprojectos para incentivar alguns sectores da economia.
“Os grandes projectos são
importantes para ajudar na estabilização macroeconómica, para
ajudar a trazer a moeda externa de
que o país precisa. Mas, o impacto
dos grandes projectos, do ponto
de vista de criação de empregos,
ainda é muito reduzido. Penso que
o país está a entrar numa fase de
reformas estruturais para essencialmente ajudar a tornar o crescimento mais inclusivo”, declarou.

A

Sasol não vai mais considerar o fornecimento de
gás de um gasoduto planeado do norte de Moçambique para a sua principal refinaria na África do
Sul porque não quer ficar preso a ele enquanto o
mundo se afasta do combustível fóssil, segundo o
CEO Fleetwood Grobler.

A empresa, a maior produtora de combustível da
África do Sul, disse em 2020
que compraria uma pequena participação no gasoduto
African Renaissance Pipeline de 1.616 milhas, avaliado

em US $ 6 bilhões em 2016.
Agora com o abandono da
Total e o resfriamento do
projecto devido a insurgência, a Sasol já não mostra entusiasmo no projecto.
“Esse tipo de infra-estru-

tura significará que a empresa estará 'vinculada a isso por
30 ou 40 anos porque essa é a
natureza do investimento. O
gás no longo prazo também
é um combustível fóssil e dissemos que queremos chegar
a zero líquido”, disse Grobler em entrevista na sede da
Sasol em Joanesburgo.
O segundo maior emissor
de gases de efeito estufa do
país agora tem como meta
uma redução de 30% nas
emissões até 2030, em grande parte substituindo uma
parte do carvão que usa para
fabricar combustível sintético e produtos químicos por
gás natural.
O foco da empresa em
opções que envolvem menos investimento reflecte um
cenário de energia em rápida mudança que, em última
análise, verá a demanda de
gás seguir uma saída do carvão. A Sasol está a considerar
a importação de gás natural

liquefeito do terminal da
Matola planeado pela TotalEnergies e Grupo Gigajoule
em Moçambique, juntamente
com o desenvolvimento dos
seus próprios campos no
país.
“É um movimento sem
arrependimentos,
porque
você sabe que vai esgotar e
então, quando você não precisa do gás, você não desenvolve mais gás”, disse Grobler. “Você precisa fazer uma
ponte de 10 ou 15 anos e então você precisa sair.”
A Sasol já transporta gás
para a África do Sul a partir
de Moçambique no gasoduto
Rompco de 865 quilómetros.
O combustível é usado em
todas as suas operações em
Sasolburg e em 8% de suas
operações em Secunda - com
40 milhões de toneladas de
carvão - que planeja cortar
em um quarto - representando o restante.
Um declínio na produção

dos campos de gás da Sasol
em Moçambique pode ser
complementado pelo GNL
da Matola que seria convertido novamente em gás e alimentado na linha principal
através de um tubo de conexão até 2026. A empresa
planeIa assinar um termo de
compromisso para fornecimento até o final do ano após
avaliar os efeitos potenciais
da demanda pelo combustível de compradores, incluindo a estatal Eskom Holdings
SOC Ltd., que planeja substituir parte de sua geração de
energia a carvão por gás.
As mudanças mudarão
a posição da Sasol de vendedora para compradora de
gás natural, o que poderia
expô-la a oscilações de preços recentemente exacerbadas pela invasão russa da
Ucrânia. “Esperamos que
estejamos além dessa volatilidade em 26”, disse Grobler.
Bloomberg
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De vez em quando...

O que tem feito o nosso
Ministério da Educação?

Afonso Almeida Brandão

STOWO

(Para todas os nossos Alunos e Professores de Moçambique)
«Toda a caminhada começa por
um passo», disse-me um dia o saudoso Amigo e Poeta José Craveirinha,
sentado à mesa da Esplanada do velho «Café Continental», enquanto bebíamos um refresco e dávamos “dois
dedos” de conversa.
Por maior que seja o caminho, por
mais longa que a estrada pareça, há
sempre um passo, um primeiro passo
para iniciar o percurso. Lembrei-me
dele, agora, por causa da abertura do
Ano Escolar ocorrido no nosso País.
Esse primeiro passo foi dado no
passado mês de Março por milhares
de crianças por esse país fora. O passo, o primeiro que as levará à idade
adulta. O primeiro passo é separá-las
do reino doirado da Infância, da meninice. O primeiro passo no mundo
do trabalho, dos deveres, das responsabilidades.
Para que esse primeiro passo seja
dado com segurança e alegria, que
essa longa estrada seja iniciada com a
certeza que será uma boa e excitante
caminhada, depende quase por completo do Professor Primário, em primeiro lugar.
Porque, na verdade, aprender a ler,
aprender a transformar símbolos estranhos e esquisitos em letras, as letras
em palavras, as palavras em imagens
e frases que fazem (ou que façam)
sentido, que querem dizer coisas que
conhecemos ou que desconhecemos
e podemos imaginar, aprender que
essas palavras são depois pertença de
cada um e que cada um as pode juntar para contar coisas, inventar coisas,

transmitir coisas a outras pessoas, perto ou muito longe de nós, é realmente
uma aventura maravilhosa, qualquer
coisa de extraordinário que, infelizmente, nem todos os professores são
capazes de transmitir, nem todos os
Alunos são capazes de absorver, independentemente do grau académico
em que estejam.
E o mesmo pode e deve acontecer
com os números, com a Geografia,
História, Matemática, Física ou qualquer outra disciplina.
Porque qualquer matéria pode ser
interessante, tudo dependendo da forma como é veiculada, como é oferecida, como é exposta pela primeira vez.
Evidentemente que cada aluno é um
caso à parte. Cada um terá as suas próprias inclinações e apetências — mas
também as suas limitações de assimilação e dificuldade. Mas, se tiverem a
sorte de encontrar um bom Professor
Primário, uma pessoa competente, carinhosa e imaginativa, nenhuma matéria lhes será jamais odiosa no Futuro.
Muitos alunos dizem detestar Matemática ou Português, por exemplo.
Se formos a verificar, esses alunos
seriam tão capazes, como qualquer
outro, de aprender os segredos, à primeira vista, áridos da Matemática, se
as regras complicadas da escrita de
um texto, se tivessem tido, aquando
do seu primeiro passo, alguém que
soubesse fazer dessas matérias a tal
aventura, a tal fantástica caminhada de
descoberta em descoberta.
Mas o que encontrou, muitas vezes,
é (ou foi) um Professor que gostaria

de ter sido qualquer outra coisa bem
diferente, mas que, de todas as portas fechadas, apenas encontrou aberta a porta do Ensino.
E não pode... não deveria ser assim.
Porque o Professor Primário é, quer
sim quer não, o ELO mais importante, mesmo fundamental, na Formação
Intelectual e até Moral e Afectiva de
qualquer Criança — defendia o saudoso Poeta, e com razão.
Quem começa a caminhada em desequilíbrio, dificilmente se equilibrará
no meio dela. Seria bom, pois, que as
opções de cada Professor — independentemente de estarem ligados ao
Ensino Primário, Secundário ou Universitário — fossem tidas em consideração e tomadas com lucidez e responsabilidade.
O que, em grande parte dos casos,
infelizmente, não acontece com a
maioria dos Professores e nos nossos
Estabelecimentos de Ensino, sejam
eles de que nível forem, espalhados de
Sul a Norte de Moçambique, quer a nível oficial, quer a nível particular, onde
as mensalidades são pagas «a peso de
ouro» — e já lá vai o tempo, se bem
me lembro, de serem pagas em divisas, de preferência em Dólares USD...
E o que tem feito, até há data, o
nosso Ministério da Educação e o seu
responsável máximo sobre este assunto?!...
Francamente, muito pouco ou
mesmo nada, exceptuando a medida aplaudida de ter proibido o pagamento dessas mensalidades em
moeda estrangeira.
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Luca Bussotti

Ultimamente, o assunto relativo à qualidade
académica voltou com força. Iniciativas, debates,
e até seminários internacionais para os 60 anos do
ensino superior em Angola e Moçambique. Isso é
muito bom, entretanto quando se fala muito em
volta de um assunto significa, geralmente, que este
assunto resulta ainda problemático. Não quero falar do posicionamento da academia moçambicana
(assim como angolana) nos vários ranking continentais e internacionais, que de um ano para o
outro assinalam situações bastante estáveis, com
poucas melhorias. Com efeito, dentro do debate
em curso e fora de momentos de (auto)celebração,
existe um aspecto, entre muitos, que geralmente
não é considerado importante, mas que representa
um dos elementos centrais para tentar melhorar
a qualidade do ensino e da pesquisa académica,
além da sua produção científica.
Trata-se do momento de culminação de curso, o momento final de um percurso universitário,
quer a nível da licenciatura, quer da pós-graduação, incluindo doutoramento. A ideia é de que esta
etapa constitua o fim da caminhada académica do
estudante. O que constitui verdade, não se trata de
um acto solipsista, isolado, pois o estudante trabalhou com um supervisor, submeteu o trabalho
a uma direção científica, que o aprovou, se calhar
depois de ter feitos reparos, e finalmente foi defendido publicamente diante de um júri (e, muito
frequentemente, de um público mais ou menos
vasto). E no entanto, principalmente na área das
ciências sociais, o trabalho contou com entrevistas, conversas, envolvimento de muita outra gente...
O acto final de um percurso académico é, portanto, um momento colectivo e ao mesmo tempo
individual, em que a instituição participa, cada um
com o seu papel, da produção científica apresentada por parte do candidato (ou da candidata). Existem várias formas de abordar esta etapa, por parte
do júri: pela minha experiência directa, mesmo
deste ponto de vista, as mudanças, na academia
moçambicana, não foram tão rápidas como era de
esperar. Geralmente, a postura do júri se aproxima
mais a de um tribunal do que a de um colectivo
que se co-responsabiliza juntamente com o candidato para o resultado final. A defesa de um trabalho é um acto pedagógico, não um julgamento
com sentença final...
A filosofia com que se olha para um trabalho
de fim de curso é fundamental para que este acto
pedagógico constitua um momento de crescimento, individual e colectivo: para que isto aconteça,
algumas condições deveriam ser previamente cria-

Qualidade académica
e os desafios das
“defesas”

das. Acima de tudo, em muitos casos, é visível a
falta de trabalho colectivo do lado da instituição.
Se o candidato apresentar um trabalho com muitas falhas formais (citações erradas, bibliografia
incompleta, até erros linguísticos), o trabalho não
deve ir para o júri. Em muitas circunstâncias isso
não acontece, e assim a maioria do tempo durante a defesa é gasto em estéreis discussões sobre
questões meramente formais, que deveriam ter
sido resolvidas anteriormente, num diálogo entre
o candidato, o supervisor e a direção científica da
faculdade ou do curso… Este espectáculo, além
de não trazer nada de novo no debate académico,
aborrece o público presente que também não vai
aprender absolutamente nada de um diálogo que
se esperava ser académico, científico e de interesse
de toda a plateia.
Se isto retira a partida valor à defesa, tornando-a momento censório e legalista mais do que
pedagógico, o outro aspecto que tem a ver com
a instituição recai na escolha do oponente (pressupondo que o supervisor esteja a par do assunto
abordado no trabalho que está a acompanhar). O
oponente deve ter competências específicas para
avaliar o trabalho e sobretudo dialogar com o candidato no dia da defesa e, se for o caso, nos dias
seguintes, para apresentar um trabalho definitivo
com ainda mais qualidade. Acontece, em muitos
casos, que o oponente não seja exatamente da área
científica em que o trabalho que deve avaliar se insere, mas sim de áreas afins. Resultado: a tendência
do oponente é de puxar a discussão, ao longo da
defesa, para a sua área de competência, assinalando “o que falta”, e não o que consta do trabalho.
Este hábito, no geral, é péssimo. Com efeito, fora
de questões que sempre podem verificar-se, tais
como a falta de uma referência fundamental, ou
de uma teoria incontornável para tratar do assunto abordado, o oponente deve avaliar o que está
escrito no trabalho. É aquela a rem controversiam,
a matéria que deve ser julgada, evitando, portanto,
puxar o terreno da conversa para âmbitos que ele
melhor conhece, mas que se calhar são marginais
com relação ao assunto tratado no trabalho de culminação de curso. E isso pode levar a desvalorizar
o trabalho apresentado, evidenciando lacunas que,
na verdade, podem não existir.
Por isso, é necessário que o oponente tenha
competências específicas sobre o assunto: só assim este pode ser aprofundado, analisado e até
criticado, pois o terreno da conversa deve ser o
escolhido pelo candidato (e pelo supervisor), não
pelo oponente. Assim, como quase que constantemente, o oponente costuma perguntar, lá para

o fim da discussão: e qual seria a sua ideia para
ultrapassar este problema que apresentou no seu
trabalho? É uma pergunta fatídica, que geralmente
não falta… E, mais uma vez, é a pergunta errada (salvo excepções sempre possíveis): trocar um
trabalho científico, que apresenta resultados em
termos de compreensão de um fenómeno, para
uma consultoria que pretende resolver um problema, constitui a pior forma para enfrentar uma
defesa, no papel de oponente. Não se trata, aqui,
de lesa majestade ou de manter a “objectividade”
do trabalho científico: é que pesquisa e consultoria seguem duas lógicas completamente diferentes, a partir da pergunta de partida, portanto, se o
trabalho é de cunho académico, a preocupação é
fornecer elementos para compreender o fenómeno investigado, não para solucioná-lo. Esta tarefa deve caber a outros especialistas, não a quem
investiga… Assim, usando a competência específica do oponente como compenetrando na lógica compreensiva do assunto abordado é que um
trabalho defendido poderá melhorar em termos
qualitativos, até desaguar numa publicação académica, que é o objectivo final de qualquer trabalho
científico.
E aqui entra, de novo, a instituição: depois de
o trabalho, sobretudo a nível da pós-graduação,
ter sido defendido e entregue na sua versão final,
o que se faz com ele? Se a instituição não tiver
uma revista ou, pelo menos, uma série de livros
ou publicações institucionais, o trabalho vai ficar
engavetado para sempre. O circuito virtuoso se
quebra, mais uma vez, e o trabalho volta a assumir
as características de uma actividade meramente
individual e até privada, que culmina com um certificado e uma nota final (mais uma vez, questões
de forma e de legalidade!) emitido por parte de
um tribunal académico, não de uma instituição de
ensino e pesquisa. Nada de partilha de um saber
que emergiu sim de uma defesa, mas que foi antecedido por pesquisas que envolveram segmentos
importantes da sociedade (e da instituição académica de referência), mas de que aquela mesma sociedade não viu nenhum retorno.
Tudo isto, e muito mais, ronda a volta da defesa de um trabalho de culminação de curso. Uma
das actividades possíveis para que universidades
e institutos superiores possam ultrapassar estes
constrangimentos podia ser uma formação regular, orientada especificamente para o momento da
culminação do curso, com os aspectos aqui assinalados e que representam apenas uma parte dos
elementos centrais desta importantíssima etapa do
trabalho académico.
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Estratégia de marcação de preços

STOWO

Por: Teodósio Camilo

A estratégia Value-based pricing, ou seja, baseada no valor
percebido que o produto agrega ao cliente, também denominado customer-based pricing – estratégia de fixação de preços
baseado no cliente – sustenta que uma empresa, além de se
preocupar apenas em analisar os custos internos de produção
ou literalmente preço dos seus concorrentes, deve igualmente
focalizar-se na recolha de informação, junto dos seus potenciais clientes, pois têm poder de decisão na aquisição da sua
oferta. Esta categoria de consumidores tem a possibilidade de
fornecer informações sobre o valor real que os seus produtos
valem, ou seja, o que agrega na vida do consumidor e o preço
real que se comprometem a pagar.  
Sammut-Bonnici (2015) refere que, na estratégia baseada
no valor agregado pelo consumidor, o preço é definido para
maximizar o valor que o comprador atribui ao produto com
base na sua utilidade. O valor percebido é uma combinação de
factores tangíveis – o preço dos bens suplementares e utilidade
do produto – associados aos factores intangíveis – a qualidade
do produto, serviço ou atributos da marca. Este tipo de estratégia de precificação é adoptada em cenários onde o valor
percebido do produto é muito superior ao seu custo.
  Neste prisma, os gestores de empresas devem compreender que existem aspectos sensíveis, porquanto influem na escolha de estratégia de fixação de preços. Se-Hak (2005) afirma
que os compradores são menos sensíveis ao preço quando se
oferece a produtos sucedâneos, desconhecem as alternativas,
não conseguem diferenciar as ofertas de produtos, a compra
é uma parte baixa da despesa discricionária, o custo é uma pequena proporção do custo total, os custos são compartilhados
e quando os custos estão relacionados ou foram incorridos.
Existem diversas razões que justificam que customer-based
pricing seja a melhor estratégia que uma empresa pode adoptar
para fixar preços dos seus produtos e serviços.
Nesta visão, por exemplo, uma revista ou jornal pode
cobrar uma taxa mais alta por renovações do que por novas
assinaturas, pois os clientes de renovação revelaram gostar da
revista ou jornal, pois são menos sensíveis ao preço, considerando que se fez o trabalho de base, que é a colecta de informação sobre buyer persona. Esta prática também é comumente
observada em associações de clubes, cartões de crédito e nos
negócios.
À medida em que a precificação é baseada no histórico de
compras adquiridas, a recolha de informação deve ser constante por que permite compreender as mudanças de comportamento por parte de alguns consumidores que se tornam mais
experientes, é necessário acomodar as novas realidades de preços dinâmicos, superar os mecanismos de preços direcionados,
tudo por meio de renunciar ou atrasar o consumo actual em
uma oferta por um preço mais baixo (Chen & Zhang, 2009).
Papel de Willingness to Pay
O termo Willingness to Pay refere-se ao comprometimento
que os clientes têm de suportar a um determinado preço de
produtos ou serviços, considerando o valor que agrega. Estas
questões devem ser administradas aos potenciais clientes sobre
o valor que os produtos ou serviços agregam e quanto é que se
comprometem a pagar.
Para que isto seja consistente, a empresa deve questionar
aos clientes que elementos ou requisitos gostariam que fossem
integrados nos produtos para serem distintivos no mercado e
satisfaçam seus requisitos. Tenha em mente que o cliente compra valor, não necessariamente o produto ou serviço, nenhum
cliente compra produtos ou serviços que não o agregam valor.
Por isso, os seus produtos ou serviços devem ser distintivos
e que respondam às especificidades do cliente. Não é suficiente

Preço: factor de
avanço ou fracasso no
mercado (3)

ter produtos de qualidade, mas se estes não responderem aos
buyer persona jamais a empresa permanecerá firme no mercado.
Mathur et al.(2006) advoga que quando uma empresa não
conhece os seus concorrentes, pode usar as informações adquiridas junto dos clientes e que inferem no seu relacionamento.
Torna-se fácil fixar e determinar o preço justo se tiver informação suficiente sobre Willingness to Pay de que se comprometem
a pagar e os requisitos de produtos e serviços.
Buyer Persona no Sector de Produção
A abordagem de fixação de preços baseado no valor, também denominada estratégia baseada no cliente, permite construir produto de qualidade, com base nas descrições ou especificidades, ou seja, buyer persona, fornecidas pelos consumidores,
não se trata apenas de quantidade de produtos, mas sim qualidade que responder às especificidades do consumidor.
Esta abordagem permite compreender o que realmente os
clientes precisam e que especificidades devem ser desenvolvidas nos produtos dentro de um determinado tempo. Após o
desenvolvimento de produtos que respondem às especificidades do cliente, as actualizações que forem necessárias devem
ser conduzidas através das solicitações do cliente.
Fidelização de cliente     
A estratégia Value–based pricing, a empresa inteira-se das
preocupações dos seus clientes, coloca a primazia na sua opinião, ou seja, focaliza-se nas pessoas que realmente decidem na
compra da sua oferta e fornecem informações sobre a consis-

tência e a qualidade.
Um dos constrangimentos desta abordagem é que não chega a ser 100% consistente na análise das especificidades como
embalagem, posicionamento de produtos no mercado. Todavia, especialistas na matéria consideram ser a estratégia mais
realista, mais do que se basear no preço de concorrentes, pois
os clientes fornecem informação que permite a empresa melhorar a sua performance no mercado.
Esta abordagem possibilita com que uma empresa inicie
aplicando preços altos se realmente os seus clientes mostraram comprometimento em pagar pelo valor que o seu produto
agrega. Da mesma forma, pode-se começar por aplicar preços
baixos e, em seguida, elevar segundo as exigências das informações colhidas dos clientes.
Os analistas desta área recomendam que uma empresa deve
efectuar a avaliação da estratégia semestralmente, administrando um inquérito aos consumidores sobre as reais necessidades
que esperam dos produtos, bem como o Willingness to Pay.
Neste exercício, quantifica-se a qualidade dos requisitos de
buyer persona sobre alguns aspectos gerais, através de pesquisa
que procura responder quem são os potenciais clientes, quais
são as suas especificidades e que preço se comprometem a pagar. Estas questões respondem ao que se denomina quantificarbuyer persona.
Portanto, compete aos gestores liderar a equipa de pesquisa de mercado que permite implementar uma estratégia que
condiz com a natureza da firma. Uma boa estratégia é factor
importante para o desenvolvimento de negócio, alavancar e
colocar uma empresa em uma posição de privilégio e uma má
pode prejudicar a venda de produtos ou serviços de qualidade.
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Atentado na Somália faz 38 mortos

Pelo menos 38 pessoas morreram na passada terça-feira,
num ataque do grupo terrorista Al-Shabab à base militar da missão da União Africana (UA) de Shabelle, no sul da Somália. De
acordo com os mais recentes dados partilhados pelas autoridades locais, morreram 25 soldados do Burundi, oito militares da
Somália e cinco civis.
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ONU preocupada com os confrontos entre
cristãos e muçulmanos na Etiópia

A

Alta-comissária da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle
Bachelet, mostrou-se preocupada com recentes confrontos mortais entre muçulmanos e
cristãos ortodoxos na Etiópia e apela às autoridades para responsabilizarem os autores da
violência que já matou mais de 30 pessoas naquele país. Os conflitos iniciaram no dia 26
de Abril, em Gondar, região de Amhara. Michelle Bachelet explicou que na génese destes confrontos esteve, aparentemente, uma disputa de terras, tendo os conflitos expandido para outras regiões
e para a capital do país, Adis Abeba.

O Departamento de Assuntos Islâmicos de Amhara refere
que a data em que arrancaram
os confrontos houve um ataque
durante um funeral de um ancião
muçulmano, descrevendo a cena
como um "massacre" por "extremistas cristãos".
"Parece que duas mesquitas foram queimadas e outras
duas parcialmente destruídas

em Gondar", afirmou Bachelet,
para depois acrescentar que, "na
aparente retaliação que se seguiu,
dois cristãos ortodoxos foram
alegadamente queimados vivos,
um homem foi morto com um
machado e cinco igrejas queimadas no sudoeste do país”.
Alta-comissária da Organização das Nações Unidas para os
Direitos Humanos avançou, por

outro lado, que as autoridades da
lei e ordem detiveram 578 pessoas em quatro cidades devido
aos confrontos. "Apelo às autoridades etíopes para que conduzam
investigações rápidas, exaustivas,
independentes e transparentes
sobre cada um destes incidentes
mortais", instou
Por outro lado, Bachelet pediu para que haja julgamentos
justos em conformidade com o
direito internacional, sem discriminação. “Para prevenir mais
violência religiosa, é fundamental abordar rapidamente as causas subjacentes a esta violência”
sublinhou, destacando a necessidade de uma “participação
significativa dos sobreviventes,
das famílias e das comunidades
afectadas”.
Importa referir que os
muçulmanos representam cerca
de 34% dos 115 milhões de habitantes da Etiópia.
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Centenas de tunisinos manifestam-se em
apoio ao presidente Kais Saied

C

entenas de tunisinos manifestaram-se, no domingo, 08 de Maio, no centro da capital, em
apoio ao Presidente Kais Saied e às medidas
que defende para reformar o país, criticadas pelos seus opositores. Os manifestantes, concentrados na
emblemática avenida Bourguiba e convocados por um
coletivo pró-Saied, desfraldaram faixas com a inscrição
"Somos todos Kais Saied" e entoaram palavras de ordem
pedindo o julgamento dos políticos "corruptos" que o
chefe de Estado constantemente aponta e acusa.
O Presidente, que assumiu
plenos poderes em Julho de
2021, é alvo de crescentes críticas
de seus opositores, que o acusam
de estabelecer um regime autoritário que soa a sentença de morte para a nascente democracia
no país, onde em 2011 ocorreu a
primeira revolta que deu início à
Primavera árabe.
Vários partidos da oposição
anunciaram no final de Abril
a criação de uma "Frente de
Salvação Nacional" com o objectivo de unir todas as forças
políticas para "salvar" a Tunísia
da crise em consideram estar
mergulhada.
Depois de meses de impasse
político, Saied, eleito no final de
2019, assumiu plenos poderes
em 25 de julho, demitindo o primeiro ministro e o parlamento
antes de o dissolver em Março

do corrente ano.
Em Fevereiro, Saied dissolveu o Conselho Superior da Magistratura (CSM) para o substituir
por um órgão de supervisão judicial temporário, cujos membros
nomeou, sendo que chamou a si
a prerrogativa de nomear o chefe
da Autoridade Eleitoral poucos
meses antes de um referendo sobre reformas constitucionais em
Julho e uma votação legislativa
em Dezembro.
Nos meados do mês em
curso, Kais Saied anunciou o
estabelecimento de um diálogo
nacional esperado há meses, mas
do qual excluiu os partidos políticos. Além do impasse político,
a Tunísia enfrenta uma profunda
crise socioeconómica e está em
negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para
obter um novo empréstimo.
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Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique. Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com
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Cólera continua activa em Caia e Marínguè
Pelo menos 33 casos de cólera continuam activos nos
distritos de Caia e Marínguè, segundo indica o relatório das
autoridades sanitárias apresentado na 6ª sessão ordinária do
Conselho dos Serviços de Representação do estado em Sofala.
Dos 376 casos de cólera registados em Caia, 344 tiveram alta.
Em Marínguè, dos 29 internados, 28 registaram melhorias.

Mudanças climáticas expõem mulheres e raparigas à
violência e uniões prematuras
Conheça o drama de quem entrou numa união prematura para fugir à pobreza

D

evido à sua localização geográfica na zona de
convergência inter-tropical, Moçambique é
vulnerável às mudanças climáticas e, em consequência disso, ciclicamente milhares de famílias são obrigadas a abandonar as suas zonas
de origem à procura de lugares seguros. Não raras vezes, onde
se refugiam, recomeçam a vida em situações deploráveis devido à extrema pobreza, de tal forma que alguns pais acabam
consentindo que as filhas se envolvam em uniões prematuras.
Mas esta é apenas uma faceta das desigualdades do género,
com as mulheres expostas a diversas formas de violência.

STOWO

Neila Sitoe
Natália Abdul (nome fictício), de 16 anos de idade, é disso um exemplo. Natural da zona
baixa do posto administrativo de
3 de Fevereiro, distrito da Manhiça, província de Maputo, em
2019, teve de abandonar os estudos após a sua família ter sido
obrigada a migrar para o distrito
de Boane após ser desalojada devido a cheia.
Actualmente, vive em uma
união prematura na localidade
Paulo Samuel Kankhomba, no
distrito de Boane, depois de ter
sido obrigada a largar os estudos
para cuidar dos afazeres domésticos, enquanto seus pais se dedicavam à agricultura.
“Sempre que chegasse o
tempo das chuvas tínhamos que

Actualmente, vive em uma
união prematura
na localidade
Paulo Samuel
Kankhomba, no
distrito de Boane, depois de ter
sido obrigada a
largar os estudos
para cuidar dos
afazeres domésticos, enquanto seus pais se
dedicavam à
agricultura.
viajar para Boane, e nos hospedávamos na casa do irmão do
meu pai, onde ficávamos até as
águas baixarem, porque a vida
era extremamente difícil nos centros de acolhimento. Em 2019, o

meu tio convidou o meu pai para
fazerem um projecto de agricultura, e isso implicou para todos
nos mudarmos para lá. No início
até gostei da ideia porque estava
cansada de tanto sofrimento, mas
depois de um tempo vi que fui
uma das mais prejudicadas com
a decisão”, disse.
Natália diz que vivia com
seus pais e seu irmão que na altura tinha quatro anos. Quando
iniciou o período escolar viu que
seus pais não comentavam nada
sobre o seu retorno às aulas. Na
altura, frequentava a 7ª classe, ou
seja, atrasada, devido às várias
interrupções que teve por causa
das cheias.
“Questionei a minha mãe e
ela disse que naquele ano não,
mas que no próximo iria estudar. No ano seguinte disse-me
a mesma coisa, mas não cumpriu. Ela e meu pai passavam a
maior parte do tempo com meu
tio e com a esposa nas macham-

bas e eu ficava a cuidar da casa
e do meu irmão. Fiquei cansada
de tanto fazer a mesma coisa e
quando reclamasse alegavam não

ter dinheiro para me matricular”,
lamentou.
Depois de um tempo, Natália diz que conheceu um jovem e
preferiu ir ao lar, e os seus pais
sequer se opuseram, porque este

tornou-se provedor para si e para
sua família.
“Conheci um jovem que me
convidou para morar com ele,
veio de Cabo Delgado fugindo
da guerra, ele trabalha na vila, e,

como vive sozinho, decidimos
viver juntos. Meus pais sabem
que estou no lar, mas não se opuseram, visto que o meu esposo
paga a minha escola e me sustenta”, explicou.

Raparigas em situação de vulnerabilidade estão
expostas a vários riscos
Márcia Chico, oficial de
programas da Associação Sócio Cultural Horizonte Azul
(ASCHA), considera que os
efeitos das mudanças climáticas sobre as mulheres variam,
dependendo do contexto.

“Quando as mulheres e
raparigas estão desalojadas,
enquanto procuram por um
abrigo ou algo para a sua sub-

sistência, tem pessoas que se
aproveitam da situação de vulnerabilidade para violentá-las
de quase todas as formas, com
promessas de terem acesso a
alimentação básica e um lugar
para se abrigar, outras devem
abdicar dos seus sonhos para
realizar tarefas domésticas,
visto que elas são as administradoras dos lares, outras são
obrigadas a estar em uniões
prematuras ou forçadas como
forma de sair da pobreza e muitas raparigas são obrigadas a
abandonar a escola”, explicou.
A oficial acrescentou que,
para além deste facto, as mulheres e raparigas vítimas de
desastres naturais causados
pelas mudanças climáticas têm
enfrentado várias dificuldades
como garantir a sua sobrevivência e garantir a sua higiene
nos centros de acomodação.
“A ASCHA tem recebido
várias denúncias de mulheres que vivem em situação de
vulnerabilidade devido às mudanças climáticas, o que temos
feito é apoiá-las e encaminhar

os casos às autoridades competentes”, sustenta.
Para reverter o cenário
deve-se disponibilizar toda a
ajuda que o governo, organizações da sociedade civil, países
estrangeiros e pessoas singulares têm dado às vítimas de desastres naturais.
Por seu turno, Rita Nhapendo, psicóloga, também não tem
dúvidas de que as mulheres são
as mais afectadas pelos impactos das mudanças climáticas,
na medida em que elas cuidam
dos afazeres domésticos do lar.
“Por exemplo, elas são responsáveis por garantir água,
comida e combustível para cozinhar (lenha), e muitas vezes
são elas que caminham longas
distâncias para encontrar água,
lenha e comida, expondo-se a
vários riscos de violência baseada no género durante e após
estes eventos climáticos, e podem desenvolver a ansiedade,
depressão, estresse pós-traumático, entre outros problemas
saúde mental”, conclui.
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Sérgio Faife e as perspectivas do Moçambola

“É muito mau para o nosso futebol ter um campeonato
disputado por 12 equipas”

S

Técnico do desportivo já prepara plantel para o apuramento ao Moçambola - 2023
“Há dirigentes de clubes que ganham comissões na contratação de treinadores”

érgio Faife Matsolo, considerado por muitos o melhor lateral direito de todos os tempos do futebol moçambicano,
já logrou o feito de se sagrar campeão nacional como jogador e mais tarde como treinador. Entretanto, na presente época estará longe da elite do futebol moçambicano, uma vez
que vai tentar, com o seu Desportivo de Maputo, terminar o Campeonato da Cidade de Maputo nos dois primeiros lugares, para
posteriormente disputar a Poule de Apuramento ao Moçambola-2023 ao nível da região sul do país. Com uma jornada disputada da prova chancelada pela Associação de Futebol da Cidade de
Maputo, o treinador alvinegro espera, na reabertura do mercado,
reforçar o seu plantel para atacar os objectivos daquele histórico
emblema do futebol. Matsolo considera que um Moçambola com
apenas 12 equipas é prejudicial para os clubes, para os próprios
jogadores e até para os próprios Mambas, que devem se aplicar
mais para conseguir um lugar no CAN-2023.

Duarte Sitoe
tura do mercado. Vamos iniciar
o campeonato com os jogadores
que temos porque a reabertura
do mercado será em Junho, mas
preciso reforçar em algumas posições para ter um plantel equilibrado, e com isso a equipa ficaria
mais forte. Temos um bom plantel, mas temos que equilibrar”,
declarou Faife, para dizer que
necessita de dois jogadores de
qualidade em cada posição.
“Estou satisfeito, mas o que
me preocupa é não ter equilíbrio,
temos posições que só temos
um jogador, mesmo tendo muitos jogadores polivalentes não
fazem algumas posições com
a mesma qualidade que fazem
a outra. Quero dois jogadores
em cada posição e devem ser
jogadores com mesma qualidade, sabendo que na ausência de
um outro pode desempenhar a
mesma função com qualidade”,
acrescentou.
Faife quer reforçar o plantel a
olhar para a Poule de Apuramento ao Moçambola, uma vez que
“não basta fazermos boa figura
no Campeonato da Cidade, se
ficarmos apurados acaba ficando
complicado na outra fase. Nessa
fase, precisamos de equilíbrio,
serão seis jogos escaldantes e aí
teremos que ter um plantel equilibrado para em caso de uma lesão ou um contratempo termos
a equipa com a mesma qualidade
dos jogadores que estarão ausentes. O nosso grande objectivo
passa por atacar o Moçambola-2023. Temos que trabalhar
como esse pensamento”.

“É muito mau para o nosso
futebol ter um campeonato
disputado por 12 equipas”

O treinador, que em 2015
conduziu a Liga Desportiva de
Maputo ao título nacional, por
sinal o último daquele clube, já

logrou o feito de ganhar todas
as competições a nível nacional,
Continua na pag 22
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Na presente época desportiva, o Campeonato de Futebol
da Cidade de Maputo terá mais
jogos que o Moçambola, uma
vez que será disputado por 16
equipas. Adivinha-se uma prova
bastante renhida, mas Sérgio Faife Matsolo, que acaba de assumir
o todo depenado Desportivo de
Maputo, espera terminar a maratona nas primeiras duas posições.
“A expectativa é muito grande. Primeiro, o nosso objectivo passa por procurar vencer
a competição, sabemos de antemão que não vai ser fácil. Teremos pela frente equipas que
apostaram forte para lutar pela
subida e equipas secundárias de
clubes que estão no Moçambola, isso torna o campeonato mais
difícil e competitivo. O que nos
compete é continuar a trabalhar
com os pés assentes na terra e
fazer o nosso melhor para sairmos do campeonato vitoriosos”,
sustenta.
O plantel do Desportivo de
Maputo, que iniciou o Campeonato Provincial, sofreu profundas mudanças. Com a chegada
de Faife Matsolo, alguns jogadores foram dispensados para dar
lugar às novas contratações e,
apesar de considerar que o plantel está fechado, não se considera
um homem feliz porque o grupo
de trabalho ainda não está equilibrado.
“Agora, o plantel está fechado porque as inscrições fecharam. A nossa vontade era
reforçar alguns sectores, agora
temos que esperar até a reaber-
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sabe que em caso de devolver
o Desportivo ao convívio dos
grandes do futebol nacional vai
disputar um Moçambola com 12
equipas.
O ex-internacional moçambicano observa que a decisão de
reduzir o número de clubes participantes no Moçambola prejudica
sobremaneira os fazedores do futebol, ou seja, os clubes e, sobretudo, os jogadores.
“É muito mau para o nosso
futebol um campeonato com 12
equipas. Acaba sendo prejudicial
para os próprios jogadores e para
os clubes, porque se for a ver, para
os clubes, a época começou em
Janeiro, foram realizados os campeonatos provinciais e o Moçambola só arranca no dia 07 de Maio.
Nestes quatro meses, os clubes
vêm pagando salários. Os próprios jogadores precisam de uma
rodagem, principalmente aqueles
que têm feito parte da selecção
nacional, estamos a diminuir a
carga de jogos dos jogadores”,
defende.
“Se for a pegar o exemplo dos
campeonatos que temos acompanhado na Europa, há jogadores
que têm mais de 50 jogos, mas
os campeonatos ainda estão a
decorrer, e há clubes que ainda
estão a disputar as competições
europeias, sem mencionar que as
seleções voltarão a entrar em cena
dentro de poucos dias. Fazendo
poucos jogos, os clubes acabam
arcando com despesas muito
grandes e não tem retorno”.
Faife recorda nostalgicamente
do ano em que pendurou as botas.
Naquela altura, os clubes da Cidade de Maputo viajavam via terrestre para realizar jogos na Beira e
no Chimoio. O treinador do Desportivo considera que a entidade
que chancela a principal prova do
futebol nacional deve saber gerir
a prova máxima do futebol nacional.
“Devia-se criar condições
para ter mais equipas porque no
ano que terminei a minha carreira,
em 2004, recordo-me que viajei
para Beira e Chimoio de carro, na
altura não tinham muita qualidade
como os que temos no presente.
Podia-se fazer um campeonato
nacional com 18 equipas. Para a
zona sul e centro, os clubes de Maputo podiam ir de carro porque
existem autocarros confortáveis.
As pessoas tinham que saber gerir
e programar isso, é claro que há
zonas que se deve usar avião, mas
também há outras que se pode
viajar de carro. É muito mau para
o nosso futebol ter um campeonato disputado por 12 equipas, se
estamos a evoluir tínhamos que
aliar isso a esse aspecto”, entende.

“Alguns treinadores são contratados, mas dentro dos
clubes há dirigentes que ganham comissões”

Os treinadores moçambicanos já provaram que têm
valor para treinar qualquer
equipa a nível nacional. Entretanto, de uns tempos para cá,
no futebol nacional tem se verificado a proliferação dos treinadores estrangeiros e alguns
deles de qualidade duvidosa.
Sérgio Faife Matsolo aponta o

dedo aos agentes e alguns dirigentes que ganham comissões
com a chegada dos treinadores
estrangeiros.
“Para aquilo que vejo em
relação a qualidade do treinador moçambicano, temos
qualidade em abundância, mas
o que percebo é que há dirigentes que levam jogadores
para certos clubes sem a qualidade merecida porque querem
ganhar comissões e isso acontece também na contratação
de treinadores. Não vejo qualidade em alguns treinadores
estrangeiros que são contra-

tados para treinar as equipas
nacionais, eles são contratados
e não conseguem ganhar nada,
mas ganham muito dinheiro, e
isso acaba prejudicando o futebol nacional”.
“O que acontece é que os
treinadores estrangeiros quando são contratados podem
trazer quatro ou cinco jogadores estrangeiros, mas quando
é treinador moçambicano os
dirigentes justificam que não
tem dinheiro para contratar
jogadores com qualidade. São
essas pequenas coisas que tem
acontecido. Alguns treinadores
são contratados, mas dentro
dos clubes há dirigentes que
ganham comissões”.
Moçambique
participou
pela última vez no Campeonato Africano das Nações em
futebol em 2010, por sinal na
prova disputada em Angola.
De lá a esta parte, os Mambas
somam insucessos atrás de insucessos. No sorteio realizado
recentemente, o combinado
nacional ficou a saber que estará integrado no grupo “L”
juntamente com as selecções
do Senegal, Benin e Ruanda.
“Olhando para os nomes
dos países, o sorteio parece fácil. Temos tudo para conseguir
o apuramento. Olhamos para o
Senegal como campeão em título e uma equipa que recentemente se apurou para o Mundial como candidato número
um no nosso grupo, mas isso é

teórico, porque na prática pode
acontecer outra coisa diferente
e ter um surpresa muito grande. Temos que trabalhar com
muita seriedade e não olhar
para os nomes. Do mesmo
modo que vamos olhar para o
Senegal temos que olhar para
o Ruanda e Benin porque tem
qualidade. A título de exemplo,
na última campanha, jogamos
com o Ruanda e o resultado
não foi satisfatório. Temos
tudo para alcançar esse objectivo porque são duas equipas
que vão se qualificar”.
Entrelinhas, Sérgio Faife
Matsolo instou os dirigentes
nacionais a mudarem de postu-

honrar as cores da bandeira
nacional.
“Todos temos o nosso momento que no futuro vira passado, mas a valorização deve
estar lá. O grosso dos países
valoriza as suas estrelas. Acho
que é o mesmo que deve acontecer em Moçambique, não só
no futebol, mas em todas modalidades. O que acontece no
nosso país é que se valoriza os
atletas quando ainda estão no
activo, e quando se retiram
perdem o valor. Acho que as
pessoas devem ser valorizadas mesmo não estando no
activo. Quando não há valorização ficamos sem forças

ra e valorizarem mais os atletas
que deram o melhor de si para

para trabalhar para fazer crescer o nosso desporto.

CULTURA

Ungulani ba ka Khosa debate sobre indústrias culturais em Luanda
Ungulani ba ka Khosa participou, na capital angolana, numa
série de reflexões sobre indústrias culturais e criativas no contexto da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Igualmente,
estiveram em Luanda os ministros que superintendem as áreas da
Cultura, Turismo e Meio Ambiente. A série de reflexões sobre indústrias culturais e criativas no universo da CPLP é patrocinada pela
UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa.
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Na celebração dos 10 anos da Kuvaninga

Elcídio Bila lança “Crónicas de emergência”

O

que a ligação homogénea de 13
emergências é muito gira, pois, no
seu entender, leva consigo, suavemente, um pouco de tudo que se

escritor e jornalista Elcídio Bila lança, esta quarta-feira, o livro “Crónicas de emergência”. A apresentação da obra, que coincide com a celebração
dos 10 anos da Kuvaninga, será feita na Galeria do
Porto de Maputo, às 17h00.
“Crónicas de emergência” é
uma novela em jeito de crónicas,
publicadas diariamente, todo o final do dia, na plataforma Mbenga
– Artes e Reflexões. “O primeiro
texto foi publicado no dia 3 de
Abril de 2020, uma reação literária (mas também jornalística) ao
primeiro decreto, resultado de
medidas preventivas contra à Covid-19”, considera o autor na sua
nota ao livro.
Bila toma a ficção como alicerce para contar as peripécias
que se vive(ra)m naqueles instantes turbulentos. “Coloco em cena
um casal de jovens com dois filhos
menores. O drama gira em torno
deles. É uma família moçambicana. Da capital. Mas podia estar em
qualquer canto deste país. Como
muitos, foram obrigados a ‘ficar
em casa’. Essa era a tónica governativa para impedir o progresso

da pandemia, mas era, ao mesmo
tempo, o nascimento de uma crise social, para além de económica.
Este livro cinge-se nisso... nas relações (extra)conjugais e na educação dos menores”, acrescenta.
Para Dionísio Bahule, no seu
prefácio ao livro, a inserção do
acto literário dentro do laboratório
social dá-se não fora do contexto,
mas captando-o. “É disso que se
mostra nas Crónicas de Emergência – um recurso laboratorial de
denúncia cáustica, sem deixar de
lado ‘os pequenos nadas’ que movem o universo social que percorre
Maria e Mário junto de seus dois
filhos. Os problemas do lugar do
papel; do confinamento forçado
pela calamidade; o desencadear
dos segredos há muito guardados;
a insustentável mania do indigesto
da traição do outro, mas também –
o burilar da quotidianidade entre o

lúdico e a necessidade do interpelar por meio de movidas questões
que circulam em um estilo que
transita entre a crónica enquanto
lugar revelador do humano e a novela – nesse seu espaço construir
atitudes que esboçam o tempo
mergulhado na contínua sede de
compreender o homem.”
Bahule revela ainda que o
casal que se descobre no recolhimento é dado, aqui, como pretexto
das vivências e corruptelas sociais
construídas no universo da fotografia do dia-a-dia para colocar em
memória o momento e seus problemas.
Já Jossias Guambe entende

vive em tempos de emergência decretada ao mais alto nível: desobediência brutal; humor do lado do
artista; emoção de derramar lágrimas pelo forte sentido que a coisa
tem olhando para nossa sociedade
tomada, sem disfarce, pela falta de
disciplina e pelo comportamento

medíocre em plena pandemia; o
romance que rola dá algum mel
para atenuar o feio, mas mais linda
é a moral que, de forma didáctica,
esta obra literária nos repreende.
A obra “Crónicas de emergência” será apresentada pelo jornalista e ensaísta José dos Remédios e
pela psicóloga Crimilde Fernandes
e com os comentários do jornalista
Leonel Matusse Jr.
Elcídio Bila trabalha com
comunicação e marketing na Tindziva – Comunicação & Ideias. É
director do projecto crossmedia
Entre Aspas. É co-fundador e
coordenador da Kuvaninga cartão
d'arte – plataforma moçambicana
de produção de livros e outros
artefactos com capas de cartão
reaproveitado. É director de programas na Associação Cultural
NkaringanArte. Colabora com a
Revista +Jovem. Tem publicado
Críticas e Crónicas na imprensa
nacional e internacional. Tem várias propostas de livro que aguardam publicação. É autor da colectânea de contos Xiphefu (2013).
Crónicas de Emergência (2022) é
o seu segundo livro.

A

empresa de telefonia Moçambique Telecom
(Tmcel) homenageou, na passada quinta-feira,
em Maputo, a escritora Paulina Chiziane, figura
emblemática e incontornável da literatura moçambicana, vencedora do Prémio Camões 2021,
o galardão literário de maior prestígio atribuído aos escritores
de língua portuguesa.
Este reconhecimento, que
está inserido no âmbito das acções de responsabilidade social
corporativa da empresa, faz parte
das iniciativas que têm sido promovidas, há anos, pela Tmcel
com vista à valorização dos fazedores da cultura, em geral, e da
literatura, em particular.
Conforme explicou o presidente do Conselho de Administração da Tmcel, Mahomed
Jusob, homenagear Paulina Chiziane é exaltar as artes e letras
moçambicanas, pois se trata de
uma escritora reconhecida no
País e além-fronteiras pelo trabalho que tem vindo a desenvolver
em prol da literatura moçambicana, o que faz dela a única e a mais
respeitada por todos, tendo, por
isso, sido distinguida com o Prémio Camões 2021, tornando-se a
primeira mulher africana a obter

tal distinção.
"Honra-nos associar a Tmcel
a uma figura desta dimensão, a
mãe da literatura moçambicana,
que relata momentos e factos que
nos permitem uma melhor compreensão da nossa história. Hoje,
volvidos vários anos, é notável o
crescimento qualitativo do engajamento da empresa nesta vertente, tornando-a parceira e parte
relevante da dinâmica literária e
da cultura nacional, mantendo e
alargando o espaço de debate e
interpretação da literatura e arte
contemporâneas em Moçambique", disse Jusob, reiterando o
compromisso de a empresa fazer
parte de iniciativas similares.
Por seu turno, Paulina Chiziane, visivelmente emocionada,
agradeceu o gesto da Tmcel, empresa que considera sua parceira desde o primeiro momento,

quando muitos não acreditavam
no "poder" da sua obra, muito
menos no impacto que esta poderia ter, no País e no mundo.
"Hoje, aos 66 anos de idade,
estou a receber o carinho de todos vocês, crianças e adultos, por
um trabalho que comecei a fazer
quando era pequena, com cerca
de 10 anos de idade. Obrigado
pelo carinho. A Tmcel é uma
empresa que sempre me apoiou.

Sou parceira da Tmcel desde os
primeiros trabalhos. Havia livros
que eu escrevia e as pessoas diziam: 'Mas isso não fica bem.
Falar destas coisas não fica bem'.
Diante daquilo, fui à Mcel, na altura, e expliquei a razão de ser,
escrever e querer publicar os livros", contou.
E acrescenta: "Sentia e ainda
sinto que quando escrevemos a
nossa história fazêmo-lo na leve-

za e na superficialidade para ficar
bonito e os outros gostarem. Na
altura, a Mcel apoiou-me. Foi um
trabalho que fazia o relato de um
Moçambique profundo. Refiro-me às obras Por Quem Vibram os
Tambores do Além, O Canto dos Escravos e O Alegre Canto da Perdiz".
São, na sua opinião, "livros
que cavam a história na sua profundidade, por isso a Mcel apoiou
porque considera que uma verdadeira e profunda literatura vai à
busca do resgate das suas raízes.
Os livros não foram bem recebidos aqui, houve alguns ruídos,
mas foram 'best sellers' (mais
vendidos) em muitas partes do
mundo. Continuem a financiar
este trabalho de resgate de um
Moçambique profundo".
Durante a cerimónia, a Tmcel
atribuiu à Paulina Chiziane um diploma de mérito e um telemóvel
com número vitalício, sem custos
no uso de voz e dados dentro do
País, e não só, ofereceu exemplares das suas obras à Escola Primária Completa a Luta Continua,
localizada no centro da cidade de
Maputo, como forma de promover a leitura aos petizes. FDS
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Fundos da covid-19

Governo gastou mais de 78 milhões de meticais em despesas
não ilegíveis ao financiamento

C

om o intuito de cobrir o buraco fiscal provocado
pela pandemia no Orçamento do Estado (OE) de
2020, bem como para financiar o combate à doença e dar apoios para os mais pobres, em Março de
2020, o Governo pediu aos parceiros internacionais
um total de 700 milhões de dólares. O país recebeu perto desse valor, contudo, a sua aplicação roça a escândalo. De acordo
com o relatório tornado público pelo Ministério da Economia
e Finanças, semana finda, o Estado gastou 78.768.545,65MT
em despesas não elegíveis ao financeiro e 1.062.200,00 MT em
pagamentos indevidos, no entanto, o documento não aponta
responsáveis.

Duarte Sitoe
Nos 700 milhões de dólares
disponibilizados pelos parceiros
de cooperação para fazer face a
pandemia da Covid-19, o Governo, através do Ministério da
Economia e Finanças, detalhou
que 100 milhões de dólares foram usados para adquirir material de protecção e tratamento,
incluindo ventiladores e equipamento médico, 200 milhões para
compensar a perda de receitas
devido a revisão em baixa do
PIB de 4% para 2.2% diferimento do pagamento do IRPC, 240
milhões para aumentar o número das famílias beneficiárias de
592,179 para 1,696,004 e restantes 160 milhões foram alocados
para a linha crédito para financiar micronegócios.
Há dias, o Tribunal Administrativo relatou ter detectado uso
indevido de fundos. Encurralado, o Ministério da Economia e
Finanças reconheceu que o Executivo gastou 78.768.545,65MT,

por sinal 3,8% dos fundos executados em 2020, em despesas
não elegíveis ao financiamento.
O MEF refere que
28.286.726,81
MT
dos
78.768.545,65MT foram usados
nos mutuários no âmbito do
financiamento das pequenas e
médias empresas para fazer face
aos efeitos da Covid-19, cujos
desembolsos foram efectuados
por via de bancos comerciais,
tendo igualmente avançado que
está em curso a monitoria a todos os mutuários para a validação da aplicação dos fundos e,
“havendo violação das regras
gerais do contrato de financiamento, serão tomadas as medidas sancionatórias conforme a
gravidade dos casos”.
Por outro lado, o relatório
aponta que 49.756.169,00 MT
foram alocados aos pagamentos do Programa Subsídio Social Básico e Programa Acção
Social Produtiva, cujos proces-

sos justificativos foram devidamente identificados, envolvendo processos de pagamento
certificados por impressões
digitais, tendo sido desencadeados mecanismos de verificação
dos factos para apuramento de
responsabilidades.
Pagamentos indevidos
Ainda no seu relatório, o Ministério da Economia e Finanças
aponta que o Governo deparou-se com a existência de pagamentos indevidos no montante
total de 1.062.200,00 MT, correspondendo a 0,001% dos fundos executados em 2020, sendo
que 855.000,00MT foram usados para pagamentos de ajudas
de custo e os infractores foram
notificados e procederam devolução no valor de 610.200,00Mt,

estando o remanescente em
processo de devolução por via
da dedução de salários.
“Apesar das devoluções,
tendo se constatado indícios
de cometimento de infracção,
foram desencadeados mecanismos para verificação dos factos
e apuramento de responsabilidades dos respectivos autores nos
termos do artigo 87 da Lei n.º
14/2020, de 23 de dezembro,
que cria o SISTAFE”, destaca o
relatório, para depois acrescentar que os restantes 207.200,00
MT são referentes a fornecimento de tonners, que posteriormente foram detectados
como defeituosos, tendo sido
notificado o fornecedor e procedeu a devolução dos mesmos
e que o processo foi remetido a
Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições (UFSA) para

efeitos de apuramento e responsabilização aos infractores.
Para além das despesas
não elegíveis ao financiamento e pagamentos indevidos, o
Ministério da Economia e Finanças detectou a existência de
pagamentos sem documentos
justificativos no valor total de
3.682.479,00 MT, correspondente a menos de 0,01% da
execução de 2020, referentes
aos pagamentos de beneficiários
do Programa do Subsídio Social
Básico e Acção Social Produtivo, cujos documentos foram devidamente identificados e analisados. Para responsabilizar os
respectivos actores, apoiando-se
nos termos do artigo 87 da Lei
n.º 14/2020, de 23 de Dezembro, que cria o SISTAFE, desencadeou mecanismos para verificação dos factos.
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