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PR assobia para o lado, após alerta de Castigo Langa para não aceitar “propostas”

Nyusi não assume, nem nega
intenção do terceiro mandato

60 Meticais

“Se da tragédia resultar sangue, será o Camarada Presidente a sujar as mãos”
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V. Mondlane, I. Soares e J. Manteigas entre os prováveis sucessores de Magibire

Vão se
matar
pelo poder

Venâncio Mondlane é acusado de ter feito sombra e a cama de Magibire
A luta pelo poder na Renamo está renhida e já recorre-se a jogo sujo para afastar opositores
Ivone Soares apareceu pela primeira vez a puxar saco de Ossufo Momade
E seus oponentes vazaram fake news supostamente dela, a insultar o presidente do partido
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Dois anos depois não receberam ainda pensões, nem os meios prometidos

Mulheres beneficiárias do DDR dizem estar arrependidas
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Estudantes denunciam injustiça na atribuição de bolsas de estudos

20 DE SETEMBRO DE 2022

Mais de trinta estudantes estão de costas voltadas para o
Instituto Nacional de Bolsas. Os estudantes denunciam que não
houve clareza nos critérios usados para seleccionar os estudantes
que seguiram viagem para Portugal. Os queixosos entendem que
a entidade responsável pela atribuição de bolsas exigiu documentos não previstos no edital lançado para o concurso.

Ex-ministro de Chissano aconselha Nyusi a não aceitar a proposta de terceiro mandato

“Não seria bom nem para o Camarada Presidente e sua
família, nem para a Frelimo”- Castigo Langa

À

“Se da tragédia resultar sangue, será o Camarada Presidente a sujar as mãos”, exortou
… mas Nyusi assobia para o lado e não responde se quer ou não se manter no poder
“Por vezes perguntam-me se não tenho medo de abordar assuntos delicados no C. Central”

semelhança de qualquer debate fraturante, a discussão sobre um provável terceiro
mandato sempre esteve fora da agenda dos conclaves da Frelimo, até dos órgãos
sociais do partido. No entanto, desta vez, sem louvores, o assunto foi levantado no
decurso da sessão extraordinária do Comité Central, havida na semana passada,
na cidade de Maputo, por Castigo Langa, antigo ministro da administração de
Joaquim Chissano e ex-chefe do Sector de Estudos e Análise do Partido, que tomou da palavra
para “apelar” ao “camarada Presidente (Filipe Nyusi)” para “caso apareça uma proposta no
sentido de ser o próximo candidato da Frelimo nas eleições presidenciais, por favor, faça como
fez com a oferta de tractor: não aceite”. Langa, com um histórico de exortar o partido a pautar
pelas boas práticas, alertou que “seria um precedente com consequências imprevisíveis para o
nosso país”. Mas como que a colocar mais lenha à fogueira, Nyusi preferiu assobiar para o lado,
afirmando que aquele assunto não devia fazer parte da sessão porque não constava da agenda, ou
seja, o mais novo Doutor Honoris Causa do país não assumiu nem desmentiu.
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Nelson Mucandze

mento de festa e de reafirmação do compromisso da Frelimo em desenvolver o nosso
país e construir a prosperidade
do povo”.
“Durante alguns anos chefiei
o Sector de Estudos e Análise
do Partido, e nessa condição
tive o privilégio de reunir-me
regularmente com diferentes
quadros e estudiosos para debatermos os mais diversos assuntos e produzirmos recomendações para a direcção do Partido.
Tal como se diz na gíria, uma
vez polícia, polícia para o resto
da vida. Esta função criou-me
o vício de tentar prever o desfecho ou consequências de determinados fenómenos. Foi assim

que no Congresso de Muchara,
ao comentar o discurso de encerramento com o Camarada
Filipe Jacinto Nyusi, então ministro da Defesa Nacional, sugeri que tomasse nota de determinado aspecto, porque ele iria
ser o nosso Presidente.
Abriu a sua pasta, tirou um
bloco de notas e assim o fez.
Quando finalmente foi eleito
pelo Comité Central candidato
a Presidente da República, fui
dar-lhe um abraço e ofereci-lhe
um texto por mim escrito, em
2012, intitulado “A Frelimo e
o Século XXI”, e um livro intitulado “Porque Falharam as
Nações?”, escrito por Daron
Acemoglu e James Robinson”.

“Caso apareça uma proposta de ser candidato
da FRELIMO …, por favor, não aceite”

O Comité Central da Frelimo esteve semana passada
reunida em sessão extraordinário para discutir propostas
de agenda e da preparação do
XII Congresso, o relatório do
Comité Central, as propostas
de revisão dos estatutos do partido, o programa do partido, o
regimento do XII Congresso e
a directiva sobre a proclamação
dos membros de honra da Frelimo.
Apesar de bem clarificados
os pontos da agenda, Castigo
Landa trouxe à ribalta o fracturante debate sobre um provável
terceiro mandato, que vinha
ganhando forma nos discursos
de saudação aos supostos feitos
do Presidente da Frelimo, Filipe

Nyusi, sem o devido escrutínio.
A primeira vez que se ouviu foi em plena IV Sessão do
Comité Central da Frelimo, em
Maio de 2021, quando Nyusi foi sugerido, por Felizarda
Paulino, um apoio secundado
pelo actual e antigo secretário-geral da OJM e depois pelos
mensageiros de costume, não
se conhecendo publicamente
qualquer reação que indicasse
declínio ou aceitação, abrindo
espaço para que a especulação
alimentasse o debate.
Na sua comunicação de
pouco mais de 15 min na sessão extraordinária do CC da
semana passada, Langa, que
tem sido frequentemente uma
voz incómoda nos Comités

Centrais, começou por agradecer a oportunidade de tomar
a palavra na derradeira fase de
preparação do 12º Congresso
do Partido.
“Por vezes perguntam-me se
não tenho medo de abordar assuntos tão delicados no Comité
Central. Eu respondo que não,
porque os membros do Comité
Central são meus Camaradas.
Se eu estiver errado, hão-de
corrigir-me. Tenho medo, por
exemplo, de ir a Nelspruit porque ouço dizer que em Nkomati Port há bandidos”, começou.
Ao prosseguir, explicou-se
que “entendo que o objectivo
desta sessão é assegurar que o
Congresso decorra de acordo
com o estatuído e seja um mo-

Prosseguindo a sua comunicação, Castigo Langa,
um ex-ministro de Recursos
Minerais e Energia no governo de Joaquim Chissano, explicou que o seu relato vem
à propósito duma iniciativa
que teve lugar no último congresso, em que, sem estar na
agenda, foi aprovada uma
resolução indicando o Camarada Presidente como candidato presidencial da Frelimo
para eleições que se avizinhavam, bem como da narrativa
de alguns fazedores de opinião acerca de um terceiro
mandato.
“O meu apelo vai pessoalmente para o camarada
Presidente: caso apareça uma
proposta no sentido de ser o
próximo candidato da FRELIMO nas eleições presidenciais, por favor, faça como fez
com a oferta de tractor: não
aceite. Não seria bom nem
para o Camarada Presidente e
sua família, nem para a Frelimo, e seria um precedente
com consequências imprevisíveis para o nosso país”,

sentenciou em mais uma sessão, à semelhança do que se
assistiu quando, em plena IV
Sessão do Comité Central da
Frelimo, Felizarda Paulino
trouxe, com hosanas, o debate de um terceiro mandato.
Langa foi duro com os
mensageiros do terceiro mandato ao afirmar que “uma
proposta nesse sentido, tanto
pode provir de oportunistas
com o objectivo de cavalgarem o Camarada Presidente
na prossecução de seus fins
egoístas, contrários ao interesse nacional, como de camaradas de boa-fé, apenas
invadidos pelo medo do desconhecido. Em relação a estes
últimos, gostaria de socorrer-me do debate havido quando o Camarada Presidente
Joaquim Alberto Chissano
manifestou perante o Comité
Central a intenção de não se
recandidatar nas eleições de
2004”.
É que naquela altura, alguns camaradas expressaram
Continua na pag 03

Ramaphosa pede apoio dos EUA para Moçambique

DESTAQUE

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, efectuou, na
última semana, uma viagem de trabalho nos Estados Unidos da
América. No encontro que manteve com o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, Ramaphosa pediu mais apoio à Moçambique para reforçar o combate aos grupos armados que semeiam
luto e terror na província de Cabo Delgado.
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o seu receio de não encontrarmos um candidato capaz de assumir o cargo. Em
resposta, de acordo com o
relato de Langa, o camarada
Presidente Joaquim Chissano
sossegou o partido dizendo
que, do seu conhecimento
dos vários chefes de estado
pelo mundo fora, naquele
Comité Central havia muitos
camaradas capazes de exercerem devidamente o cargo.
“A experiência provou
que estava certo. Depois do
camarada Presidente Armando Guebuza, que era um veterano com longos anos na
direcção da Frelimo, temos
connosco o camarada Filipe
Jacinto Nyusi, que até poucos anos antes não frequentava sequer os bastidores do
governo Central, mas saiu-nos um grande estadista, um

O meu
apelo vai
pessoalmente
para o camarada
Presidente:
caso apareça
uma proposta
no sentido de
ser o próximo
candidato da
FRELIMO
nas eleições
presidenciais,
por favor, faça
como fez com a
oferta de tractor:
não aceite...
presidente com obra feita nas
mais diversas vertentes da
vida do País”, exaltou Langa.

A fuga de Nyusi

Em seguida, no tom de
apelo, afirmou que “dada à
nossa amizade dos tempos de
estudante engenharia, estaria pessoalmente confortável
com a eventual continuação
do camarada presidente Filipe
Jacinto Nyusi, mas pesa-me
a consciência porque sei que
mudanças inconstitucionais
podem encorajar iniciativas
de igual natureza por parte de
outros protagonistas, com elevado potencial de descambar
em tragédia. Se da tragédia resultar sangue, será o Camarada Presidente a sujar as mãos,
enquanto os proponentes se
distanciam sem qualquer pudor nem hesitação”.
Tomando de volta a palavra, Filipe Nyusi disse ao Langa que o tema por si suscitado nem sequer fazia parte da
agenda da sessão extraordinária do Comité Central.

“Houve inscrição de matérias para o debate nos diversos, mas o camarada não inscreveu e não vou abrir espaço
para esse debate”, retorquiu
Nyusi, acrescentando: “nunca
disse a ninguém que estou a
preparar o terceiro mandato”.
Não há, de facto, nenhuma
manifestação pública do Presidente da República sobre
um possível terceiro mandato.
O certo é que Nyusi nunca se distanciou publicamente desta polémica que nasceu
em Maio de 2021, quando,
em plena IV Sessão do Comité Central da Frelimo, Felizarda Paulino propôs que
fosse concedida mais uma
oportunidade a Filipe Nyusi.
Já neste ano, a Organização
da Juventude Moçambicana
(OJM), uma das agremiações
sociais da Frelimo, manifestou “apoio incondicional” a

um terceiro mandato de Filipe Nyusi.
Não é a primeira vez que
Castigo Langa abre o seu
peito num Comité Central
Castigo Langa, filho da
irmã do Presidente Chissano,
parece ser das poucas vozes
que não conseguem se calar
perante injustiças. Esta não é
a primeira vez que ele abre o
seu peito no partido para tentar chamar atenção aos camaradas.
Em Maio de 2019, numa
reunião do Comité Central,
Castigo Longa usou da palavra para denunciar um conjunto de anomalias que, na
sua opinião, estão a retirar o
seu partido da rota da ética,
institucionalizando práticas
fraudulentas e corruptas.
Citou como exemplo um

episódio ocorrido nas eleições internas para o 11º Congresso do partido Frelimo, em
que uma candidata tinha obtido 81 votos e exigiu a recontagem imediata. Satisfeita esta
exigência, o número de votos
subiu para 281.
"O que mais me inquieta é
que ninguém foi sancionado,
nem pelo menos repreendido
por esta prática fraudulenta,
uma verdadeira conspiração,
uma vez que, aparentemente, foi cometida por um grupo. Este tipo de manipulação
pode alimentar a percepção
de que os eleitos estão ao serviço de um grupo, o qual os
fez eleger a qualquer preço,
e assim converter os nossos
processos eleitorais numa espécie de apostas em corridas
de cavalos, onde apenas o que
apostou no cavalo vencedor
recebe”, disse.
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É necessário dar esperança aos jovens – defende Bispo de Pemba
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As desigualdades sociais aliadas à falta de políticas de emprego
ao nível da província de Cabo Delgado são apontadas como uma
das causas do terrorismo. Numa entrevista concedida ao Club of
Mozambique, o Bispo da Diocese de Pemba, Juliasse Sandramo,
defendeu a necessidade de dar esperança aos jovens para que não
sejam aliciados pelos grupos que semeiam luto e terror.

Prováveis sucessores de André Magibire

Venâncio Mondlane, Ivone Soares e José Manteigas
apontados como favoritos

A

queda de André Magibire, há dias, abriu uma
das mais cobiçadas vacaturas na Renamo e a
disputa já se mostra renhida, com alguns dos
membros mais ousados a evidenciar parte da sua
estratégia para tentar convencer Ossufo Momade,
a quem caberá indicar o nome de um membro que deverá ser
escrutinado no Conselho Nacional da Renamo a realizar-se
ainda este ano. Entre os nomes mais ventilados, constam, entre
outros, Ivone Soares, antiga líder da liga da juventude e chefe da
bancada; José Manteigas, deputado e porta-voz do partido, tido
como leal; e Venâncio Mondlane, um dos rostos mais visíveis
da Renamo neste momento, que, segundo alguns corredores
do próprio partido, vinha se esforçando para ofuscar o trabalho
político dentro da Renamo.

LUCA

Evidências
“Lives”, montagens de
fake news para tentar afastar
concorrentes e esforço incomum para escovar Ossufo
Momade são algumas das estratégias que têm vindo a ser
usadas por alguns dos potenciais candidatos ao cargo de
secretário-geral da Renamo.
Desde que foi anunciada
a queda de André Magibire,
dias depois de ter aparecido

Mondlane, Ivone Soares e
José Manteigas, considerados
como sendo favoritos a uma
provável eleição para o cargo.
Aliás, os primeiros dois já são
vistos a fazer algum trabalho
político, que é interpretado
como estratégia para impressionar o presidente da Renamo.
Mas pelo meio há também
algum jogo sujo. Na semana

Jogo sujo a parte, a sobrinha
de Afonso Dhlakama, de quem
herdou a veia política e era
confiada, Ivone Soares, é uma
das mais influentes mulheres
moçambicanas. Quando seu
tio morreu foi apontada como
provável sucessora, mas não
sobreviveu à ditadura da ala
militar. Depois das eleições de
2019 foi acantonada e perdeu
poder de influência no partido,
mas seu nome sempre foi
associado ao topo do partido.
embriagado numa entrevista,
vive-se um ambiente de grande apreensão na Renamo, circulando já nalguns corredores
nomes de presumíveis sucessores, ao mesmo tempo que
já é visível algum trabalho de
bastidores.
Entre os nomes mais sonantes constam Venâncio

passada, circulou e foi amplamente difundida, pelas redes
sociais, uma montagem de um
suposto texto intitulado “Ossufo Momade é um impostor
e está a enganar à Renamo e
a Nação”, com o antetítulo
“Ivone Soares Quebra o Silêncio”.
A referida publicação falsa

e com sinais visíveis de uma
montagem amadora, supostamente feita e posta a circular
por um dos prováveis candidatos, é de 2019 e foi resgatada para a nova fase de luta
política no maior partido da
oposição. No cabeçalho é
possível ver o uso indevido
do logo da DW News, mas o
seu serviço em português naquele ano tratou de desmentir
a publicação falsa.
Jogo sujo a parte, a sobrinha de Afonso Dhlakama, de
quem herdou a veia política e
era confiada, Ivone Soares, é
uma das mais influentes mu-

lheres moçambicanas. Quando seu tio morreu foi apontada como provável sucessora,

ções de 2019 foi acantonada e
perdeu poder de influência no
partido, mas seu nome sempre foi associado ao topo do
partido.
Com aparições bastante tímidas nos últimos anos,
na semana passada fez uma
transmissão ao vivo a partir de Morrumbala, na Zambézia, onde se fartou de bajular o presidente da Renamo,
Ossufo Momade. Aliás, todas
as suas últimas publicações
têm um teor que é entendido
na praça pública como uma

mas não sobreviveu à ditadura
da ala militar. Depois das elei-

estratégia
com este.

de

aproximação

Venâncio Mondlane é acusado de ter feito sombra e
a cama de Magibire

Ainda nos corredores da
Renamo, fala-se da probabilidade da queda de Magibire não
ter somente a ver com a sua
embriaguez pública ou com
dossiers mal conduzidos, sobretudo em relação ao DDR,
mas também a ver com o facto
de a dado momento a figura do
comissário político, Venâncio

Mondlane, ter o substituído no
seu papel.
Bastante influente pelas redes sociais, onde se dedica a
criticar alguns falhanços políticos, Mondlane vinha fazendo
sombra a Magibire, a tal ponto
de “sair” das redes sociais para
fazer uma política de rua, mantendo contacto directo com as

bases, em verdadeiras passeatas
públicas, como se de número
dois do partido se tratasse.
Mesmo antes da queda de
Magibire já circulava nalguns
círculos que Venâncio Mondlane tinha ambições de se tornar
secretário-geral. Isso coincidente com o período em que
este vinha intensificando o seu
trabalho político.
Já José Manteigas é o único
que ainda se mantém discreto,
sem grande penetração pública.
Tem sido visto frequentemente
com Ossufo Momade e é apresentado como sendo um quadro leal ao seu presidente e à
Renamo, embora haja um consenso de que a sua imagem está
publicamente gasta, muito por
conta de alguns pronunciamentos públicos polémicos. Não é
conhecida, neste momento, a
sua base de apoio.

Total está a avaliar a possibilidade de retomar suas actividades

DESTAQUE

Em Março do ano passado, depois de uma emboscada dos insurgentes a Vila de Palma, a Total, evocando motivos de força maior,
decidiu suspender aquele que é considerado o maior investimento
estrangeiro da história do continente africano. Entretanto, recentemente, o director-geral do projecto Mozambique LNG declarou que
a multinacional francesa já está a avaliar a possibilidade de retomar
as suas actividades.
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Mulheres beneficiárias do DDR dizem estar arrependidas

L

Chegam a dizer que nas matas viviam melhor

ançado no dia 29 de Julho de 2019, em Satungira,
o processo de Desmilitarização, Desmobilização
e Reintegração (DDR) das forças residuais da
Renamo continua, mais de três anos depois,
envolto a muita polémica. Quando tudo parecia
encaminhado, fazendo fé a discursos do Presidente da
República, Filipe Nyusi, e do líder da Renamo, Ossufo
Momade, eis que, semana fina, um grupo de mulheres, exguerrilheiras da Renamo, decide colocar a boca no trombone
para denunciar falta de pagamento de pensões e incumprimento
das promessas de reintegração. O facto foi manifestado na
Beira, província de Sofala, durante a Conferência Nacional
de Mulheres, Paz e Segurança, organizada pelo Instituto para
Democracia Multipartidária (IMD).

Jossias Sixpence - Beira
Em Agosto último, durante
o encerramento da antiga base
da Renamo em Montepuez,
província de Cabo Delgado, o
enviado especial do secretário-geral da ONU, Mirko Manzoni, revelou que o processo de
DDR já havia atingido cerca de
77% dos beneficiários. No entanto, nem todos os referidos
beneficiários estão satisfeitos.
Recentemente, um grupo de
mulheres veio ao terreno denunciar o incumprimento das
promessas do Governo no âmbito do DDR, afirmando que
preferiam continuar nas matas

ao invés de integrar o processo
que apenas pariu decepção.
"Durante o processo do
DDR, várias promessas foram feitas, das quais criação e
financiamentos de projectos,
apoio em material de construção, mas até agora só tivemos
oito chapas, sete barrotes e catanas. Prometeram, por outro
lado, pagar subsídios durante
12 meses, mas tal ainda não
aconteceu. Nenhuma das promessas foi cumprida, acho que
teria sido melhor se tivéssemos
continuado nas matas”, disse
Antonieta Gonçalves, para de-

pois lembrar que ainda falta,
também, cumprir a promessa
de integrar antigos guerrilheiros
às fileiras da Polícia de República de Moçambique.
Por sua vez, Virgínia Tauzene Chifenga mostrou-se indignada com a falta de seriedade
do Governo no que respeita ao
acordo assinado com a Renamo. Ao Evidências, contou que
viu nas promessas do Governo
uma soberana oportunidade
para mudar de vida, mas debalde, pois tal não veio a acontecer.
"No âmbito de DDR, um
grupo está a dois anos sem receber e outro grupo já está a um

ano. Fizeram muitas promessas,
mas ainda não cumpriram nada.
Vendi o grosso dos bens que
me deram quando saí das matas
para pagar a renda. Pedimos a
quem de direito para resolver a
nossa situação porque não queremos voltar as matas”, desabafou.
Quem ouviu de perto as reclamações das mulheres que
estão de costas voltadas com o
Executivo foi a embaixadora da
Suécia, Mette Sunnergren, que
observou que a exclusão das
mulheres no processo do DDR
pode comprometer a ambição
da paz douradora no país.

Para Sunnergren, que falou
da necessidade de se encerrar as
últimas três bases da Renamo,
"a igualdade de género é essencial para o alcance de todos objectivos do Governo, como paz,
segurança e desenvolvimento
sustentável. Estamos cientes de
que não é possível alcançar a
paz duradoura enquanto as mulheres, que são a maioria, forem
excluídos no processo", destacou Sunnergren.
Ainda na conferência das
Mulheres sobre Paz e Segurança, o director executivo do IMD,
Hermenegildo Mulhovo, observou que apesar de Moçambique
ser signatário da Agenda 1325
sobre mulher, paz e segurança,
e possuir um plano de operacionalização do envolvimento
das mulheres no processo de
paz e segurança, a participação
da mulher no processo da paz
ainda é muito fraca,
“Com essa conferência pretendemos contribuir através de
reflexões baseadas em evidências e desenhar acções robustas
com vista a melhorar a participação de mulheres no DDR",
declarou Mulhovo.

INAM alerta sobre o período de Outubro de 2022 a Março de 2023

Época chuvosa com chuvas acima do normal

O

Instituto Nacional de Meteorologia (INAM)
publicou este domingo (18) o seu boletim sobre
a previsão climática sazonal para o período de
Outubro de 2022 a Março de 2023, que prevê
a ocorrência de chuvas normais com tendência para acima do normal em toda a próxima época chuvosa
e em todo o país. O documento sublinha que para o período
Novembro-Dezembro-Janeiro prevê-se a ocorrência de chuvas
normais com tendência para acima do normal nas províncias
de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Tete e em grande extensão da província da Zambézia.

O documento foi divulgado depois das discussões da 26ª
Sessão do Fórum Regional de
Antevisão do Clima para África
Austral (SARCOF), ocorrido no
passado mês de Agosto, a previsão baseia-se nas condições oceano-atmosféricas iniciais do mês
de Agosto.
Assim, os peritos da África
Austral afirmam que, no período
Outubro-Novembro-Dezembro,
há uma maior probabilidade de

ocorrência de chuvas normais
com tendência para acima do
normal, nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica,
Sofala e nos distritos a sueste da
província de Tete, assim como
nos distritos a sudoeste a sul da
província da Zambézia.
No mesmo período, há possibilidade de ocorrência de chuvas
normais nos distritos a extensão
da província de Tete e nos distritos do sul a centro-nordeste da

província da Zambézia; e a ocorrência de chuvas normais com
tendência para abaixo do normal
nos distritos a norte da província da Zambézia, toda a extensão
das províncias de Nampula, Cabo
Delgado e Nampula.
Para o período Novembro-Dezembro-Janeiro prevê-se a
ocorrência de chuvas normais
com tendência para acima do
normal nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica,
Sofala, Tete e em grande extensão
da província da Zambézia. Também há previsão de ocorrência
de chuvas normais nos distritos a
norte da província da Zambézia
e nos distritos a sudoeste do interior da província do Niassa; e
chuvas normais com tendência
para abaixo do normal nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa.
Já no período Dezembro-Janeiro-Fevereiro, as autorida-

des meteorológicas dizem haver
maior probabilidade de ocorrência de chuvas normais, com
tendência para acima do normal
nos distritos a sul da província
do Niassa, sudoeste da província de Nampula, toda a extensão das províncias da Zambézia,
Tete, Manica, Sofala, Inhambane
e grande extensão da província
de Gaza e o extremo norte de
Matutuine, toda a extensão dos
distritos de Boane e Namaacha
e o extremo norte do distrito de
Magude, na província de Maputo.
Prevê-se, igualmente, chuvas
normais para os distritos costeiros da província de Gaza, o extremo sul do distrito de Matutuine,
parte dos distritos de Magude,
Moamba, Macia, Marracuene e
Maputo, os distritos a sul-centro-norte da província de Nampula, os distritos a sul de Cabo
Delgado e os distritos centrais a
nordeste do Niassa. Também há

possibilidade de ocorrência de
chuvas normais com tendência
para abaixo do normal nos distritos localizados na faixa costeira
da província de Nampula, no extremo norte da província de Cabo
Delgado e alguns distritos no interior da província do Niassa.
Por último, no período Janeiro-Fevereiro-Março, há maior
probabilidade de ocorrência de
chuvas normais com tendência
para acima do normal em toda a
extensão das províncias de Maputo, Gaza, Manica, Sofala, Tete,
Zambézia e nos distritos do sul a
sudoeste da província do Niassa;
chuvas normais nos distritos a
norte da província da Zambézia e
alguns distritos a norte do Niassa;
e chuvas normais com tendência
para abaixo do normal na província de Cabo Delgado, grande extensão da província de Nampula
e alguns distritos a norte e nordeste da província do Niassa.

6

DESTAQUE

Acidentes de viação mataram mais de 600 pessoas
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Os acidentes de viação continuam a semear luto nas famílias
moçambicanas. Entre 01 de Janeiro e 15 de Setembro, segundo dados tornados públicos pelo comandante-geral da Polícia
da República de Moçambique, Bernardino Rafael, cerca de 636
pessoas perderam a vida em consequência de 660 acidentes de
viação registados em todo território nacional. Por outro lado,
no período em alusão, 616 pessoas ficaram gravemente feridas.

Melhoria foi influenciada pela comercialização agrária e estabilidade cambial

Ambiente macroeconómico melhora em 1% no II Trimestre

A

LUCA

avaliação do II Trimestre de 2022 sugere que
os indicadores macroeconómicos que são
fundamentais para o ambiente de negócios
demonstraram uma tendência de ligeira melhoria face ao I Trimestre de 2022, sendo que
o Índice do Ambiente Macroeconómico recuperou cerca de
1 ponto percentual, passando de 49% para 50%. Esta situação tem fundamento na dinâmica da actividade económica
suportada pela agricultura e comercialização agrária, a par
da estabilidade cambial.
Na sua mensagem que
acompanha a avaliação do nível de robustez económica
divulgado pela CTA, Agostinho Vuma, presidente daquela
agremiação empresarial, escreve que no segundo trimestre
de 2022 prosseguiu a tendência da alta de preços, com a inflação a passar de 6.13% para
6.82%, reflectindo basicamente o processo de repassagem
do aumento dos preços internacionais de combustíveis
e alimentos para o mercado
doméstico.
A avaliação do Índice de
Robustez Empresarial (IRE)
nacional sugere que no II
Trimestre de 2022 o sector
empresarial manteve o ritmo
iniciado no I Trimestre, sendo
que este indicador apresentou
uma tendência de recuperação
face ao I Trimestre, passando
de 27% para 28%, embora
abaixo do esperado.
O ligeiro alargamento da

robustez empresarial a nível
nacional foi suportado pelo
início da época de comercialização agrícola, bem como
ao impulso nas actividades
portuárias e de logística, num
cenário sem restrições económicas associadas ao combate
da COVID-19.
Uma análise comparativa
do desempenho empresarial a
nível provincial sugere que as
províncias de Sofala e Nampula registaram melhorias significativas, passando a constar do Top 5 do desempenho
empresarial.
“Relativamente às tendências de emprego, nota-se que,
entre o I e II Trimestre de
2022, o Índice de Tendências
de Emprego (ITE) registou
uma ligeira melhoria de 1.59
pontos, saindo de 115.00 para
116.56. Esta tendência do ITE
sinaliza que o aumento das
possibilidades de obtenção de
emprego em Moçambique no

II Trimestre de 2022 em relação ao trimestre anterior”, lê-se no documento partilhado
semana passada.
Adiante, prossegue que na
base dos indicadores dos ciclos de contratação pode-se
concluir que a melhoria do
ITE foi suportada pelos empregos sazonais, dado que o
respectivo índice de disposição
a contratar subiu de 15,47%
para 23,88%, do I para II Trimestre, enquanto o índice de
empregos em tempo integral
praticamente manteve-se em
25%. Portanto, esta tendência sugere que as empresas
moçambicanas se mostraram
mais dispostas a contratar

trabalhadores
temporários
no II Trimestre. Estes resultados são consistentes com a
tendência do IRE, dado que
grande parte da sua melhoria
foi suportada pela agricultura,
comercialização agrícola, sendo que esta última não demanda trabalhadores permanentes.
De forma geral, a avaliação
da CTA conclui que o desempenho empresarial do II Trimestre do ano melhorou face
ao I Trimestre, embora abaixo
do esperado. Para o III Trimestre de 2022, espera-se que
o desempenho empresarial a
nível nacional apresente uma
tendência de melhoria. Esta
perspectiva é suportada pelas

indicações da continuidade do
processo de recuperação económica que se regista desde o
IV Trimestre de 2021 na sequência do alívio de restrições
de combate a COVID-19, fase
de pico da época da comercialização agrícola, bem como o
retorno de actividades de entretenimento e turísticas, dado
o início do verão e exportação de gás liquefeito. Esta
dinâmica, combinada com o
esperado desempenho dos indicadores macroeconómicos,
abre espaço para uma política
monetária conservadora, não
se esperado novos aumentos
da taxa de juro. Paralelamente,
as expectativas são favorecidas
pela retoma dos parceiros de
cooperação, facto que poderá alargar o espaço fiscal do
governo para a prossecução
de despesas de investimento
e aumentar a procura de bens
e serviços, que se traduzirá na
expansão de oportunidades de
negócios para o sector privado.
Todavia, essa perspectiva é
condicionada a nível doméstico pela incerteza em torno da
situação de segurança em Cabo
Delgado e a nível externo pelo
prolongamento e magnitude
do impacto do conflito entre
a Rússia-Ucrânia e a incerteza
sobre a evolução dos preços
de combustíveis e cereais no
mercado internacional.

Moçambique celebra 33 anos de existência do Sistema de
Segurança Social

C

omemorou-se, este domingo, o 33º aniversário da criação do Sistema de Segurança Social
no País, uma efeméride que constitui um momento de reflexão sobre o percurso e os avanços alcançados na nobre missão de assistir os
trabalhadores e suas famílias.
Para assinalar a data, decorrem ao nível das Delegações Provinciais do INSS
actividades de divulgação do
Sistema, através de debates
públicos e palestras junto dos
contribuintes e beneficiários.
Ainda no quadro das festividades de mais um aniversário do Sistema, quadros
do INSS participaram em

programas radiofónicos e televisivos para a divulgação
do Sistema de Segurança Social, sobretudo as actividades
de impacto realizadas e em
curso.
O Sistema de Segurança Social foi criado por Lei
nº 5/89, de 18 de Setembro,
com o objectivo de garantir
a subsistência de trabalha-

dores nas situações de falta
ou diminuição de capacidade
para o trabalho e garantir a
subsistência dos familiares,

por morte do trabalhador ou
pensionista. O mesmo compreende os regimes de Trabalhadores por Conta de Ou-

trem (TCO) e Trabalhadores
por Conta Própria (TCP).
Em termos de cobertura
geográfica, o Sistema de Segurança Social está, desde a
sua criação, em 1989, implantado em todo o País, contando
com 11 Delegações Provinciais, 24 Direcções Distritais e
45 Representações Distritais.
O Sistema de Segurança Social cobre, volvidos 33
anos, mais de 2.400.000 Beneficiários, mais de 39.000
TCP, acima de 153.000 Contribuintes, assim como presta
assistência a mais de 120.000
Pensionistas.
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A reação inusitada do Chefe
Pela primeira vez, o presidente da
Frelimo, Filipe Nyusi, foi forçado
a reagir ao assunto de um possível terceiro mandato em meio aos
membros do Comité Central. Desde que, em plena IV Sessão do Comité Central da Frelimo, Felizarda
Paulino gelou a sala com um inusitado pedido de terceiro mandato
para Nyusi, um apoio secundado
pela OJM e depois pelos mensageiros de costume, não se conhece publicamente qualquer reação
que indicasse declínio ou aceitação,
abrindo espaço para que a especulação alimentasse o debate. Até
foram construídas narrativas que
apontavam que estes mensageiros
foram mandados pelo grupo para
medir a inserção do assunto no
meio dos camaradas.
Castigo Langa é mesmo a primeira voz desalinhada ou talvez mais
sã que, sem recorrer a hostilidade,
pediu ouvir este assunto do próprio
do Presidente da Frelimo e chamou
à razão deste para não considerar
qualquer pretensão de um possível terceiro mandato, mostrando,
para tal, as consequências que uma
aventura dessas poderia trazer à
Frelimo ou mesmo ao país.
Foi um debate à porta fechada,
que diz respeito a Frelimo, mas
que é relevante para o país, na medida em que é a mesma Frelimo
que orienta os destinos da nação
desde que Moçambique se conhece
como Nação. É daí que os efeitos
dessa ambição, mesmo que se limite a Frelimo (terceiro mandato na
presidência do partido?), as consequências, como elucidou Castigo,
embora sem entrar em detalhes
(até porque a agenda do partido tinha criado um tecto para que não
se discutisse mais assuntos fora do
que vinha na agenda), dizem respeito ao país, ou seja, a todos nós.
A reação de Filipe Nyusi, que
nunca se pronunciou sobre este
debate, foi de fuga, como sempre
fez. Ele escolheu questionar o por-

quê de discutir um assunto que está
fora de agenda no lugar de acolher
a sugestão ou mesmo de clarificar
que estes mensageiros o fazem em
nome próprio.
“Houve inscrição de matérias
para o debate nos diversos, mas o
camarada não inscreveu e não vou
abrir espaço para esse debate”, fugiu o presidente da Frelimo, abrindo espaço para que mais especulação se alimente. Aliás, o Presidente
Nyusi, com a táctica de esconder-se no formalismo para evitar responder àquele dossier quente, perdeu a oportunidade de dissociar o
seu nome à imagem de um ditador
que quer a todo o custo manter-se
no poder.
A não inclusão deste assunto nos
diversos pode ser indicador de que
o “camarada” Langa, que conhece
melhor do que ninguém os procedimentos internos, estava consciente de que o mesmo poderia vir
a ser reprovado, num momento em
que o espaço democrático tende a
reduzir dentro do partido.
Não deixa de ser curioso o levantamento de assuntos polémicos na
boca do Congresso, num momento
em que há uma percepção de que
o CC, cuja nova configuração iniciou nas Conferências Provinciais
do partido, é a medida do Camarada chefe. Mas este é o indicador
forte de que os que assim pensam
podem estar errados. Os renovados, ainda que entrem pelo dedo
do Chefe, encontraram lá a continuidade que segue sem preço, são
amadores a tentar vingar os donos
da casa, numa tentativa de fazer desaparecer a história e as conquistas
cimeiras da Frelimo.
É aqui onde os antigos combatentes são chamados a responsabilidade, para que de forma cautelosa
e sem hostilidade, resgatem a democracia no partido e a integridade
reivindicada por Castigo Langa. O
XII Congresso não pode colocar
esses assuntos debaixo do tapete.
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Licenciamento de “tchovas” vai mesmo avançar
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O Conselho Municipal da Cidade de Maputo tornou público,
recentemente, que o licenciamento dos veículos de tração humana,
sobejamente conhecidos por tchovas, vai arrancar no próximo mês
de Outubro. No rol das suas justificações, a edilidade presidida por
Eneas Comiche avançou que visa reduzir os constrangimentos ao
trânsito e tornar a actividade organizada.

Empresa celebra 45 anos de existência

EMOSE sai de prejuízos para 300 milhões de meticais em lucro

A

Índice de penetração de seguros em Moçambique é de 1,6% do Produto Interno Bruto, muito
abaixo da média subsariana

té 2017, o volume dos prejuízos da Empresa
Moçambicana de Seguros (EMOSE) situava-se na ordem dos 800 milhões de meticais, e
no ano seguinte a empresa teve um lucro de
297 milhões de meticais, uma “conquista impensável”, nas palavras dos gestores da empresa. Estes dados foram partilhados no evento realizado na semana passada, que marcou as celebrações dos 45 anos da empresa.
De acordo com o presidente do Conselho de Administração
da empresa, Joaquim Maqueto Langa, preocupa a falta de
cultura de seguro no país, o que coloca Moçambique muito
abaixo da média no índice de penetração de seguros entre
os países da África Austral.

LUCA

Evidências
Números partilhados pela
empresa na hora do balanço indicam que nos últimos cinco foram introduzidas mudanças que
trouxeram uma nova dinâmica, o
que veio a permitir partilha de dividendos entre os sócios daquela
empresa estatal.
Nesse período, de acordo com
Magueto Langa, o tempo de assistência aos clientes reduziu de
21 para 12 dias, as reclamações
diminuíram e a empresa saiu de
prejuízos para lucros históricos.
No evento que contou com
diversas personalidades que testemunharam a apresentação de
um novo logotipo da empresa,
Magueto explicou que, para que
aquele resultado positivo fosse
possível, foi necessário introduzir
a estratégia de Recuperação, Relançamento e Reposicionamento, cujos objectivos centram-se

em mudanças de paradigmas, de
modo a elevar os pressupostos de
qualidade e eficiência.
Lembrou que nos tempos idos
os clientes reclamavam a morosidade na assistência aos sinistros
por parte daquela instituição. Porém, com a introdução da carta
de serviço, um modelo de trabalho que consiste na assistência
imediata aos clientes em caso de
ocorrência de sinistros, o tempo
de espera pelas compensações reduziu drasticamente.
“O tempo de assistência aos
clientes reduziu de 21 para 12
dias. É possível encontrarmos
mais dias. Preciso lembrar que
com a abordagem da carta de
serviço nenhum trabalhador foi
descontado o salário, exceptuando os casos que envolvem os tribunais”, explicou.
Detalhando, mais adiante,

que o património da empresa se
situa em 170 milhões de dólares
e quando vendidas podem gerar
mais de cinco biliões de dólares.
“Somos a única seguradora sustentável e com produtos em todas
as áreas de seguros”, sentenciou.
Num outro desenvolvimento,
não deixou de manifestar a sua
preocupação com a falta de cultura de seguro no país. O presidente do Conselho de Administração
da EMOSE disse que “o índice
de penetração é de 1,6% do Produto Interno Bruto, muito abaixo
da média subsariana.”
Concorre para esta baixa penetração a falta da comunicação.
“O papel dos jornalistas na difusão de informações é fundamental para a introdução da cultura
de seguros”, reiterou no evento
em que anunciou o prémio para

artigos jornalísticos que versam
sobre assuntos de seguros.
“O nosso país não possui a
cultura de seguro, por isso queremos estimular os jornalistas
a escreverem sobre seguros, de
modo a elevar a consciência dos
cidadãos a assegurarem os seus
bens contra diversos riscos de
acidentes”, anunciou, inaugurando um prémio jornalístico que
será anual.
Governo introduz seguro de
desastres naturais e agrícolas
Falando na ocasião, o vice-ministro da Economia e Finanças, Amílcar Tivane, aproveitou
a ocasião para afirmar que está
para breve o lançamento da introdução do seguro de desastres
naturais.
É uma medida que visa assegurar que o risco associado ao

aumento da frequência de intensidades de choques adversos seja
partilhado e os actores do mercado de seguros possam desempenhar um papel importante na
absorção deste problema.
“É nossa expectativa que o
sector de seguros, naturalmente,
fundos de pensões, que de um
modo geral têm posições de liquidez substancialmente altas,
possam jogar no papel activo, no
sentido de tomar algumas obrigações e contribuir gradualmente
para a redução do custo que o
Estado financia”, reiterou.
Falando dos desafios, o governante afirmou que as empresas
de seguros têm uma responsabilidade social de assegurar a massificação de acesso aos segmentos
mais carenciados da população.
“Para que isso aconteça é preciso
alguma criatividade. Sabemos que
o nosso país está a transformar-se, por isso temos os desafios associados à digitalização, que vão
demandar a estruturação de produtos consentâneos”, disse
A par da digitalização, Tivane
apontou igualmente os desafios
demográficos que exigem reformas permanentes no contexto da
economia de mercado.
A EMOSE é a seguradora
nacional criada pelo Governo
moçambicano em 1977, sendo
a mais antiga, e estende-se por
todo o país, com mais de 25 dependências e balcões.

Access Bank apoia mega acção de limpeza nas praias de Maputo

O

Access Bank Mozambique associou-se mais
uma vez à equipa da REPENSAR - Cooperação
de Educação Ambiental, para realizar uma actividade de limpeza e recolha de lixo, nas praias
da cidade de Maputo. A iniciativa que teve lugar semana passada, enquadrou-se nas comemorações do Dia
Mundial da Limpeza, tendo sido coberta uma área que vai desde o início da praia da Miramar até à zona da Casa do Barco,
na praia da Costa do Sol.

Foi igualmente contemplada
a praia da Katembe, assinalando
desta forma um recorde de extensão nas acções de limpeza a nível
da cidade de Maputo.
Para além da limpeza de espaços públicos e comunitários,
este exercício de cidadania activa
contemplou a realização de acções de educação e sensibilização
ambientais, orientadas sobretudo
para crianças e jovens. A iniciativa envolveu diversas instituições

de relevo no panorama socioeconómico moçambicano como
escolas internacionais, universidades e outras organizações e
empresas.
O principal objectivo é influenciar uma mudança de atitude em relação à produção, gestão
e descarte de resíduos, e a elevação
da consciência nacional sobre a
importância de se manterem limpas tanto as zonas urbanas como
as zonas rurais.

O Director de Comunicação
Corporativa no Access Bank, Bruno Gaspar, afirmou que “o Banco
dá cada vez mais importância às
causas ambientais, tendo já executado mais de 50% do plano de
acções relativo à sustentbilidade,
traçado para este ano”. “Pretendemos, através do envolvimento
em iniciativas desta natureza consolidar o nosso posicionamento
enquanto Banco ambientalmente
responsável, promovendo, com a
devida prioridade, acções que salvaguardem o ecossistema”, adiantou ainda o mesmo responsável.
Por seu turno, o ambientalista
Carlos Serra, Director Geral da
REPENSAR, referiu que, “apesar de nos últimos anos se notar
a elevação da consciência sobre a
conservação do meio-ambiente, a
sociedade actual precisa trabalhar
mais na mobilização, por forma a

incutir a preservação da natureza
como uma disciplina da vida quotidiana, daí a importância destas
acções”, afirmou.
O Dia Mundial de Limpeza é
celebrado todos os anos no mundo
inteiro, no terceiro sábado do mês

de Setembro, através da iniciativa
´Let´s Do It World´, um movimento global cívico, pacífico, sem
aspirações políticas, baseado na
cooperação horizontal entre povos, comunidades, organizações e
indivíduos de todo o Planeta.

POLÍTICA

Terrorismo condiciona assistência jurídica em Cabo Delgado
A província de Cabo Delgado vive, actualmente, uma das piores
crises humanitárias da sua história. Recentemente, o Delegado
do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) em Cabo
Delgado, Hermenegildo Muapala, avançou que o terrorismo
comprometeu sobremaneira a assistência jurídica através do IPAJ
naquele ponto pais.
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Ministra mostrou-se disponível para mediar o conflito
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Apóstolo Matlombe gazetou reunião de mediação de Helena Kida

A

pós alguma animosidade entre os crentes da Igreja
Velha Apostólica, registada há semanas, num encontro entre várias confissões religiosas e a ministra da
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida mostrou-se disponível para mediar o conflito
tendo convidado as partes para um dedo de conversa. Entretanto,
ainda não conseguiu reunir os dois lados.

Duarte Sitoe

Segundo apurou o Evidências,
o encontro não aconteceu alegadamente porque o líder da Igreja
Velha Apostólica, Jaime Cesar Matlombe, não se encontrava no país,
supostamente por estar a participar
da Conferência Igreja Velha Apostólica (OAC na sigla inglesa), um
evento anual que reúne líderes daquela congregação afectos nas paróquias e que, este ano, tinha como
um dos pontos da agenda a discussão sobre o possível afastamento
do actual líder daquela congregação
em Moçambique.
Não se sabe quando é que finalmente o assunto ficará ultrapassado, mas a ministra da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos voltou a reforçar, semana finda,
que continua disponível para ajudar
a direcção da igreja e os crentes a
encontrarem um ponto de convergência, numa altura em que se

aventa a possibilidade do Apóstolo
Matlombe ser mandado à reforma
compulsivamente.
“Penso que é um assunto que
teremos o prazer de vir aqui falar,
já iniciamos este movimento não só
a nível de Maputo, mas a nível nacional. A nível de Maputo, há uma
coisa que não podemos contornar
porque é uma situação gritante, que
toda gente tem conhecimento dos
conflitos existentes”, destacou.
Refira-se que a Igreja Velha
Apostólica em Moçambique vive,
actualmente, uma das piores crises
da sua história. Os crentes exigem
o afastamento de Jaime Cesar Matlombe da liderança da liderança
daquela congregação religiosa.
Para intimidar os crentes que
não concordam com o seu modus operandi, Matlombe tem sido
escoltado pelos agentes da lei e ordem, mas Helena Kida nega de pés

juntos que os agentes da Polícia da
República de Moçambique, acusados de agredir crentes em defesa
Jaime Cesar Matlombe, estejam no
meio da rixa entre a actual Direcção
da Igreja Velha Apostólica em Moçambique e os crentes, tendo assegurado que os mesmos são destacados para restabelecer a ordem e
tranquilidade.
“A guerra na Igreja Velha Apostólica não envolve os agentes da
Polícia da República de Moçambique, o que os agentes fazem é reposição da ordem e tranquilidade. Se
a PRM é chamada, é que está instalado um ambiente de instabilidade,
onde não há ordem e tranquilidade”, assegurou.
Kida falava no pretérito dia 14
de Setembro, durante a celebração

do Dia do Advogado, na qual a Ordem dos Advogados de Moçambique mostrou-se preocupada com a
fraca qualidade da justiça no país e
com o crescimento de indivíduos
que exercem a advocacia sem serem advogados.
“A Ordem vê-se envolvida a
ter que resolver problemas que
são criados por pessoas que nem
sequer têm formação. Às vezes,
alguém aparece com um letreiro a
dizer que é despachante ou contabilista, mas lá por dentro estão a
exercer a advocacia por pessoas que
não têm qualidade para o efeito. O
que nos preocupa mais é quando
lesam os interesses do cidadão”,
disse Casimiro.
Reagindo às reclamações da Ordem dos Advogados, a ministra da

Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos, Helena Kida, reconheceu a fraca qualidade dos advogados que têm sido formados nos últimos anos e sugeriu medidas com
vista a mudar o actual cenário.
“Há necessidade de se apostar
mais na formação e fazer uma formação com capacidade. Denota-se
que está havendo uma fraca formação e capacitação desses técnicos.
Há um conjunto de medidas que
devem ser tomadas no âmbito da
própria formação e no âmbito do
próprio estágio que é feito, os advogados passam por um estágio,
penso que ao nível de apuramento,
porque primeiro passam por uma
formação, que é no direito, mas
depois tem que haver um reforço
mesmo no âmbito do estágio dos
advogados”, destacou.
Recentemente, o Governo,
através do Conselho de Ministros,
aprovou uma proposta de lei para
combater o branqueamento de capitais. De acordo com a ministra da
Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos, “a lei sobre o branqueamento de capitais começa a permitir que se identifique onde há sinais
de branqueamento de capitais que
se possa estancar”.

Moçambique ainda longe da meta de zero uniões prematuras até 2050

UNICEF insta Sociedade Civil a acelerar acções para
acabar com casamentos prematuros

A

Coligação para Eliminação das Uniões Prematuras (CECAP), uma plataforma que reúne 67 Organizações da Sociedade Civil (OSC), mostra-se preocupada com a prevalência das uniões prematuras no país, assumindo, por isso,
a necessidade de aceleração de acções com vista a alcançar
a meta de acabar com este flagelo em Moçambique e no mundo até 2050.

Duarte Sitoe

Em Moçambique, tende a crescer o número de adolescentes afectados pelas uniões prematuras, tendo como principais causas normas
sociais e outros factores estruturais
como a pobreza, falta de acesso à
educação, assim como serviços de
saúde sexual e reprodutiva.
Em representação da UNICEF, Carlinda Lopes, que falava
no quadro do programa “Girls Not
Brides”, destaca a necessidade das
organizações da sociedade civil,
encabeçadas pela Coligação para
Eliminação das Uniões Prematuras,
acelerarem acções para eliminar as
uniões prematuras com vista a alcançar o propósito da UNICEF de
reduzir para zero as taxas de uniões
prematuras no mundo até 2050.
“Infelizmente ainda não estamos
no bom caminho para conseguir al-

cançar a meta de zero casamentos
prematuros até 2050, mesmo que
a prevalência e os números absolutos estejam a diminuir. O progresso para alcançar zero casamentos
tem que ser 15 vezes mais rápido,
ou seja, temos mesmo que acelerar
para conseguirmos alcançar zero
casamentos prematuros até 2050.
Sabemos que existem obstáculos ao
nível do crescimento populacional
devido ao impacto da pandemia da
covid-19, devido a situação do conflito, da crise climática e das desigualdades crescentes entre os mais
ricos e mais pobres, por isso temos
que ver como é a melhor forma de
avançar para alcançar o progresso”,
disse Carlinda Lopes.
Para reduzir a taxa dos casamentos prematuros em Moçambique,
Lopes defende que se deve apos-

tar no desenvolvimento económico
para reduzir a pobreza, aumentar o
número de inscrições das raparigas
na escola e conclusão dos estudos,
aumentar a participação feminina
na força do trabalho, aumentar o
acesso aos serviços de saúde sexual
e reprodutiva, bem como melhorar
e harmonizar os processos legais.
Combater estereótipos que fazem
com que raparigas se casem cedo

Por sua vez, Valódia Nhamaango, observou que a existência dos pontos focais nas
províncias que massificam o tra-

balho na conciliação das raparigas é deveras importante para
prevenir as uniões prematuras
no país.
“Hoje, sinto que estamos a
caminhar rumo ao alcance dos
desideratos ora propostos, com
a existência de pontos focais
nas províncias, que massificam
o trabalho com os diversos intervenientes, quer instituições
do Governo, ONGs, OCBS e
comunidades, divulgando as leis,
sensibilizando as raparigas e líderes comunitários, dentre outras
acções, e espero que enquanto

membro da CECAP continue a
dar esta contribuição”, explicou
Valódia Nhamaango
Para Angelina Langa, presidente da Acção Juvenil, as organizações da sociedade civil
devem dissipar as questões de
estereótipos que contribuem
para que as raparigas estejam
vulneráveis aos casamentos prematuros.
“Urge a necessidade de lutar
contra estes estereótipos que fazem com que as raparigas se casem cedo. Temos de traçar estratégias que vão de encontro com
a própria e posteriormente abordagens que vão com a própria
comunidade, uma vez que a essa
rapariga que é inserida na união
prematura está no meio de uma
comunidade, onde estão lá líderes comunitários e os próprios
pais, que deviam ser eles a protegê-la, mas devido a alguns factores acabam contribuindo para
a união prematura, por vezes de
forma ingénua, mas outras vezes
por questões económicas.
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Ossufo Momade diz que salário mínimo devia ser 14 mil meticais

20 DE SETEMBRO DE 2022

O presidente da Resistência Nacional de Moçambique (Renamo), Ossufo Momade, defende que, ao invés dos actuais oito
mil meticais, o salário mínimo na função pública, no país, devia
ser de 14 mil meticais. De acordo com Momade, a ausência de
salários justos no aparelho do Estado continua a contribuir para
o elevado índice de corrupção no país.

Ministérios Públicos da região aprovam declaração de Maputo

SADC harmoniza e reforça procedimentos de troca de informações
sobre terrorismo

O
LUCA

s Ministérios Públicos e Polícias de Investigação Criminal dos países da SADC (Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral), assim
como do Quénia, Ruanda, Uganda e Nigéria
aprovaram, semana passada, a declaração de
Maputo que visa tornar a tramitação dos pedidos de cooperação mais expedita, pelo que há necessidade de se harmonizar
os procedimentos internos dos países da região e estratégicos.

O encontro regional dos Ministérios Públicos e Polícias de Investigação criminal dos países da
Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC) reunidos
em Maputo nos últimos dois dias
culminou com a produção de uma
declaração lida pelo procurador-geral adjunto de Moçambique,
Américo Letela, na qual os Estados
assumiram reais compromissos.
De acordo com a “Declaração
de Maputo”, emitida sexta-feira
no fim do encontro, a medida visa
tornar a tramitação dos pedidos
de cooperação mais expedita, pelo
que há necessidade de se harmonizar os procedimentos internos dos
países da região e estratégicos.
De forma detalhada, a ideia é
adoptar uma plataforma electrónica de articulação, troca e partilha
de informação, no quadro do combate ao terrorismo, extremismo
violento e financiamento ao terrorismo.
Na sua fundamentação, os signatários do documento defendem
ser fundamental que os Estados
partilhem suas experiências, meios
e capacidades sobre a investigação
criminal, prossecução, julgamen-

to e abordagem social para uma
efectiva prevenção e combate ao
terrorismo, que consideram “uma
das mais graves violações dos direitos humanos” e que lesa, na sua
essência, a dignidade humana, as
liberdades individuais e garantias
fundamentais, causando impactos
negativos ao nível do tecido social,
económico e político.
Lembre-se que a celebração de
acordos bilaterais com determinados Estados, particularmente da
SADC, foi um dos pedidos formulados pela Procuradora-Geral
da República, Beatriz Buchili, no
seu Informe Anual de 2021, como
fundamental para dar melhor resposta a diversos fenómenos criminais transnacionais, com destaque
para o terrorismo, raptos, branqueamento de capitais, tráfico de
pessoas, de drogas e de recursos
naturais.
“Adoptar, no contexto da investigação, procedimentos céleres
através de contactos informais de
cooperação, enquanto tramitam-se
os pedidos formais de assistência
mútua, de modo a evitar-se casos
de burocracia excessiva”, é outra
medida acordada entre os Ministé-

rios Públicos presentes na reunião.
Para a concretização deste objectivo será concebido um formulário electrónico flexível para monitoria dos pedidos informais de
cooperação jurídica e judiciária em
matéria penal, tendo em conta os
padrões internacionais e a legislação interna dos respectivos países.
O formulário será elaborado por
um Comité constituído por Moçambique, África do Sul, República
Democrática do Congo e Angola,
num prazo de 90 dias.
Os participantes do Encontro
Regional, nomeadamente Moçambique, África do Sul, Angola, Botswana, República Democrática do
Congo, Malawi, Namíbia, Nigéria,

Quénia, Tanzânia, Ruanda, Uganda, Zâmbia, Zimbabwe, E-Swatini
e Lesotho, comprometeram-se ainda a estabelecer protocolos e memorandos de entendimento entre
as instituições responsáveis pela
investigação dos crimes de terrorismo e extremismo violento e garantir a sua implementação efectiva
de modo a reforçar os mecanismos
legais.
Com alguns países da SADC a
sofrerem ataques terroristas, com
destaque para Moçambique e República Democrática de Congo,
os Ministérios Públicos da região
acordaram ainda fortalecer os órgãos judiciários e de investigação
em equipamento técnico para fazer

Há tendência de aumento quando comparado com igual período do ano passado

face ao crime de terrorismo e seu
financiamento, assim como diligenciar junto dos respectivos governos
com vista à criação órgãos robustos
e articulados, de modo a combater
o terrorismo e seu financiamento.
Refira-se que, em 2021, o Ministério Público instaurou 354 processos ligados ao terrorismo, sendo 23
com 57 arguidos em prisão preventiva e quatro com quatro arguidos
em liberdade. Foram julgados e
condenados 48 arguidos, em quatro processos, tendo sido aplicadas
penas que variam de 10 a 24 anos
de prisão. Também foram detidos
57 indivíduos, dos quais 54 moçambicanos, 1 burundês, 1 etíope e
1 tanzaniano.

Acidentes de viação matam 70 pessoas por mês

U

m total de 636 pessoas perderam a vida no local
do sinistro, de Janeiro a 15 de Setembro deste
ano, em consequência de 660 acidentes de viação registados em todo o país, apontando para
uma média de 70 mortes por mês. Os dados foram partilhados no último fim de semana pelo Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, pouco depois de dirigir uma parada da polícia
no distrito da Manhiça, na província de Maputo.
De acordo com a PRM, isto
significa que, em média, para
cada acidente ocorrido, uma
pessoa perdeu a vida no local
do sinistro. Porém, comparando com igual período do ano
passado, o número de acidentes
subiu em seis e o de óbitos em
cinco.

"Destes acidentes, 616 pessoas saíram feridas gravemente
e 40 por cento destas perderam
a vida no hospital", explicou
Bernardino Rafael.
Mais adiante, o Comandante-Geral explicou que os
acidentados pertencem a todas
as áreas de serviço do Estado,

organizações internacionais, comerciantes, entre outros.
Entretanto, Bernardino Rafael classifica a província e cidade de Maputo como sendo as
que registaram o maior número
de acidentes, sendo 114 e 169,
respectivamente. A província de
Maputo registou os acidentes
com maior gravidade que resultaram em 138 mortes, contra
123 de igual período de 2021.
"O ser humano é o factor
fundamental que provoca os
acidentes de viação, daí que decidimos intensificar a fiscalização por 30 dias, de Incoluane
até Michafutene, para reduzir os
sinistros", referiu.

POLÍTICA

Arcebispo de Nampula teme consequências humanitárias
O arcebispo de Nampula e presidente da conferência
episcopal de Moçambique alertou hoje para os riscos de
uma crise humanitária com novas vagas de deslocados,
devido a ataques rebeldes no extremo norte daquela província que faz fronteira com Cabo Delgado.
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Moçambique na lista de países apoiados pela ONU
por crises menos financiadas

M

oçambique é um dos 11 países que tiveram
planos de resposta reforçados pelas Nações
Unidas. A organização desembolsou cinco
milhões de dólares para o país lusófono, do
total de 100 milhões de dólares colocados ao
dispor para situações com baixo apoio global.
De acordo com o anúncio, em
Nova Iorque, Moçambique conseguiu menos da metade dos 388 milhões de dólares que precisava para
avançar com o plano de resposta
humanitária definido para 2022.
Depois da tempestade tropical Gombe, que este ano abalou o
país, somente 18% dos 48 milhões
de dólares foram mobilizados para
operações de socorro.
O total desembolsado pelo
Fundo Central de Resposta a
Emergências, CERF, vai para nações da África, da Ásia, das Américas e do Médio Oriente.
Os beneficiários vivem em
áreas de conflitos, emergências
climáticas, fome e deslocamento
forçado, que totalizam 204 milhões
em todo o mundo.
Num ano em que se observa a
“maior diferença de sempre” en-

tre fundos humanitários pedidos
e que deram entrada em crises, a
ONU diz precisar de 49,5 bilhões
de dólares para operações de ajuda.
Cerca de 17,6 bilhões de dólares já
chegaram, segundo a organização.
A situação deixa milhares de
famílias sem apoio essencial, em
particular em crises com pouca
atenção internacional.
O CERF atribui os fundos das
Nações Unidas para cobrir essa lacuna e resolver os desequilíbrios de
financiamento.
Moçambique está em 10º lugar,
na lista de receptores, liderada pelo
Iêmen, com 20 milhões de dólares.
A seguir estão o Sudão do Sul, com
14 milhões de dólares, e Mianmar,
com 10 milhões de dólares. Os integrantes incluem Nigéria, Bangladesh, Uganda, Venezuela, Camarões e, por último, a Argélia.

Pela primeira vez, os fundos
para emergências subfinanciadas
do CERF bateram 250 milhões de
dólares, de acordo com o subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários da ONU.
Conflitos, secas e inundações
Martin Griffiths, um diplomata
de carreira no Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e
Desenvolvimento do Reino Unido,
apontou dificuldades geradas por
conflitos, secas, inundações e outras emergências que aumentam as
necessidades nessas crises, superando os recursos ao dispor.
Para este ano, o escritório das
Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários
(OCHA) precisa de mais 502 milhões de dólares para dar atenção
a crises subfinanciadas e alcançar
mais pessoas.
Desde a criação do Cerf pela
Assembleia-Geral, em 2005, mais
de 8 bilhões de pessoas receberam
apoio. As contribuições vieram de
130 Estados-membros, observadores e doadores particulares.
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Organização repudia ataques ocorridos em Nampula

Comunidade Muçulmana diz ser
urgente estancar o terrorismo

U

m comunicado subscrito pelas organizações
da Comunidade Muçulmana expressa o sentimento de repúdio desta organização em relação aos actos violentos e macabros ocorridos
no passado dia 06 de Setembro de 2022, na
província de Nampula, distrito Memba, no Posto Administrativo de Chipene.

O documento indica que a
Comunidade Muçulmana repudia, em particular, o assassinato de uma irmã missionária da
Igreja Católica, o desalojamento
e desaparecimento de tantos outros concidadãos e a destruição
de infra-estruturas de saúde e

outras essenciais à vida condigna das populações.
"Quaisquer actos de violência são incompatíveis com
os princípios de convivência
humana, violam os ideais que
sempre nortearam a diversidade
cultural e religiosa das várias comunidades que compõem o extracto da Pátria Moçambicana",
destaca o comunicado.
A Comunidade Muçulmana,
constituída por várias organizações e associações, condena de
forma veemente os actos macabros perpetrados e insta o Governo à tomada de medidas adicionais e urgentes, com vista a
estancar este mal em definitivo.

PUBLICIDADE
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Nampula pronta para repelir ataques dos insurgentes

CENTRAIS
20 DE SETEMBRO DE 2022

Depois das províncias de Cabo Delgado e Niassa, os terroristas
atacaram recentemente alguns distritos da província de Nampula.
O secretário de Estado de Nampula, Mety Gondola, garantiu que
as autoridades da lei e ordem estão em prontidão para evitar que os
ataques na apelidada capital da zona norte evoluam para a escala do
conflito em Cabo Delgado.

Dias depois do Presidente da República ter dito que a situação estava estabilizada

Novos ataques em Cabo Delgado sugerem ai
No dia 07 de Setembro, as FDS desmantelaram a base Nkoe e abateram 4 cabecilhas
12 dias depois, terroristas mataram 13 comandos e tentaram recuperar a base
Nyusi defende cooperação jurídica e judiciária da SADC para combate ao terrorismo

A

ousadia que os insurgentes continuam a demonstrar coloca a prova os
discursos triunfalistas do Governo sobre a situação do terrorismo na zona
norte do país. Depois de Cabo Delgado e Niassa, recentemente, os terroristas escalaram a província de Nampula. Mesmo assim, na semana passada, o Presidente da República, Filipe Nyusi, voltou a mostrar bastante
optimismo, anunciando que todos os distritos de Cabo Delgado, sobretudo os que se
situam na placa giratória da indústria de petróleo e gás, já estão estabilizados, contudo
os terroristas continuam a desmentir, com as suas acções macabras, o discurso oficial.
No último Sábado, 12 dias depois de terem sido expulsos pelas Forças de Defesa e
Segurança (FDS) da base Nkoe, em Macomia, voltaram para tentar recuperá-la, tendo
emboscado a posição das FDS ali estacionada, resultando em pelo menos 13 baixas,
mas foram rechaçados.

LUCA

Evidências
Dentro de 25 dias o país
vai assinalar a passagem de
cinco anos após o primeiro
ataque terrorista registado a
05 de Outubro de 2017, um
flagelo que até hoje se mostra longe do fim, apesar de
avanços notáveis, sobretudo
desde a chegada de tropas
amigas, que lado a lado com
as FDS tem estado a combater o inimigo, empurrando-o
para longe das zonas antes
sob sua influência.
Na semana finda, o Presidente da República, Filipe
Nyusi, em mais um discurso
triunfalista, disse em alto e
bom tom que as Forças de
Defesa e Segurança, com o
apoio de forças ruandesas
e da Missão da SADC em
Moçambique (SAMIM), expulsaram os terroristas dos
distritos a norte de Cabo

Delgado.
Num discurso claramente
dirigido às multinacionais,

durante a 7.ª Cimeira e Exposição de Gás e Energia
de Moçambique, que decorreu em Maputo, sob o lema:
“Fomentar Parcerias Globais, Segurança Sustentável e
Crescimento Económico”, o
Presidente da República disse que as condições de segurança em Palma, onde se localizam os empreendimentos
da Bacia do Rovuma, estão a
um nível muito superior em
relação à situação anterior
aos ataques que ditaram a
paralisação das obras da Total.
“Os terroristas estão em
fuga permanente com actuação esporádica nas zonas do
interior e Sul de Cabo Delgado, onde apertamos o cerco
para a eliminação das bolsas
remanescentes. Neste momento, as FDS estabilizam a

situação em todos os distritos afectados com o regresso
das populações, sendo de sa-

lientar o restabelecimento de
todos os órgãos de soberania
e em simultâneo a reconstrução das infra-estruturas destruídas”, apontou.
No entanto, no terreno, a
situação continua tensa e longe da realidade com que são
pintados alguns discursos
triunfalistas do executivo. A
título de exemplo, no último
Sábado, 13 comandos perderam a vida e outros contraíram ferimentos na sequência
de um ataque surpreso dos
insurgentes à recém-recuperada base Nkoe, no interior
do distrito de Macomia.
Terroristas tentaram
recuperar base 12 dias depois
de terem sido escorraçados
Trata-se de uma base que
foi tomada pelas Forças de

Defesa e Segurança no passado dia 07 de Setembro,
onde foram abatidos qua-

tro chefes operativos do grupo
terrorista, nomeadamente Abu
Morredore, Mohamed, Marisco
e Dady. Ali na aldeia Nkoe, no
distrito de Macomia, foi também
recuperado diverso material bélico roubado às FDS.
Na altura, o coordenador

do Teatro Operacional Norte
(TON), o brigadeiro Omar Saranga, assegurou que neste momento não existe base terrorista
em Macomia, senão alguns esconderijos a partir de onde os
insurgentes lançam ataques às
aldeias e outros assentamentos.

Nyusi defende cooperação juríd
combater o terrorismo
Na sessão de abertura do Encontro Regional dos Ministérios
Públicos e das Policias de Investigação dos países da SADC sobre
o Combate ao Terrorismo, Extremismo Violento e Financiamento
ao Terrorismo, o Presidente da
República, Filipe Nyusi, defendeu
a cooperação jurídica e judiciária
entre países da SADC para combater o terrorismo.
“O combate à criminalidade organizada e transnacional, e
sobretudo ao terrorismo e suas
manifestações, sugere aos Estados uma cooperação alargada na
troca e partilha de informações.

Este intercâmbio centra-se na
componente de investigação e na
responsabilização nestes tipos de
crime, tal que se justifica na medida que o terrorismo, extremismo
violento, financiamento ao terrorismo e outros tipos de crime
fazem parte do crime organizada,
podendo conter elementos transnacionais e por vezes exige a realização de diligências estrangeiras
para a responsabilização dos seus
agentes. Este tipo de interações
só pode acontecer com recurso
à cooperação jurídica e judiciária
em matéria penal”, disse o Chefe
do Estado.

CENTRAIS

IGEPE vai tornar público modelo de reestruturação
O Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE)
declarou que no próximo ano serão conhecidos os modelos de
reestruturação das empresas públicas ou participadas pelo Estado.
Este facto foi tornado público por Raimundo Matule, numa entrevista à Carta, à margem do lançamento das comemorações dos 45
anos da criação da Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE).
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inda alguma preocupação
“Uma das ameaças menos compreendidas e
mais nebulosas de África” - aponta estudo

No entanto, os terroristas voltaram a mostrar ousadia quando
atacaram, de surpresa, a posição
das FDS ali estacionada, quando
os militares encontravam-se a
jantar. Houve 13 baixas na força
de comandos e alguns feridos.
A intenção dos terroristas era

ocupar a posição, contudo a resposta das FDS foi firme, de tal
forma que os invasores abandonaram o local sem lograr seus intentos, mas a sua ousadia mostra
que ainda há um longo caminho
a percorrer até acabar-se completamente com os terroristas.

dica e judiciária da SADC para
De acordo com Filipe Nyusi, o
terrorismo impõe com que os países da SADC encontrem formas
estratégicas no sector judiciário,
que permitam a adoção de mecanismos céleres e menos burocratizados para que a justiça seja feita.
“O Financiamento e recrutamento ocorre de forma local, por
isso é urgente que o judiciário
adopte uma nova forma de se organizar e cooperar para o reforço
de medidas com bases solidas e
flexíveis na prevenção e combate à criminalidade organizada e
transnacional, com o enfoque o
terrorismo extremismo violento. O

combate ao terrorismo pressupõe
principalmente o bloqueio a todos
canais, fontes e todas formas do
seu financiamento e recrutamento,
sem os quais este fenómeno não se
desenvolve.”
O Chefe de Estado lembrou,
por outro lado, que o encontro regional sobre o “Combate ao Terrorismo, Extremismo Violento e
seu Financiamento” acontece num
momento em que os países da região Austral têm envidado esforços
conjuntos na prevenção e combate
a este fenómeno criminal e transnacional que viola os mais elementares direitos da vida humana.

Com a chegada das tropas
ruandesas da Missão Militar
da África Austral para Moçambique, o país começou a
somar êxitos na luta contra
os grupos armados que desde Outubro de 2017 semeiam
luto e terror na província de
Cabo Delgado. Entretanto,
quando parecia que os terroristas estavam enfraquecidos
perpetraram ataques na província de Niassa e, recentemente, escalaram a província
de Nampula.
Um recente estudo do Instituto de Estudos de Segurança (ISS África) e o Instituto
de Formação Judiciária de
Moçambique (CFJJ), apesar
de referir que pouco se sabe
sobre a identidade, objectivos
e ideologia dos grupos armados que deixaram um rasto
de destruição sem precedentes em alguns distritos da
província de Cabo Delgado,
aponta que que o terrorismo
na região norte de Moçambique é “uma das ameaças
menos compreendidas e mais
nebulosas de África”, tendo igualmente referido que a
população de Cabo Delgado
refugia-se na descoberta dos
recursos minerais e má governação para explicar as causas
da insurgência amarda.
Em 2021, de acordo com o
Índice Global de Terrorismo
(GTI), Moçambique ocupou
a 13ª posição na lista dos países mais afectados pelo terrorismo. Um recente estudo do
Instituto de Estudos de Segurança e o Instituto de Formação Judiciária de Moçambique
alerta que a insurgência armada no norte de Moçambique
é "uma das ameaças menos
compreendidas e mais nebulosas de África". Visando se

inteirar dos principais motivos da eclosão da insurgência
armada em Cabo Delgado, a
ISS África e o CFJJ levaram a
cabo um inquérito, sendo que
o grosso dos inquiridos apontou a descoberta de recursos
minerais como uma das causas do fenómeno que beliscou a ordem e tranquilidade
naquele ponto do país.
“Em Cabo Delgado, as
pessoas percebem que os recursos naturais são a principal
causa raiz do conflito. Um total de 45% dos entrevistados
disse que a principal causa da
insurgência foi a descoberta
de rubis e gás natural, refere
o estudo, para depois adiantar
que houve alguns entrevistados que mencionaram a disponibilidade de armas ilícitas
(13%), marginalização econômica (6%), ganância da elite
(5%) e má governação (4%)
como causas que contribuíram para o início da insurgência armada na zona norte do
país”.
O estudo levado a cabo
Instituto de Estudos de Segurança e o Instituto de Formação Judiciária de Moçambique
examinou o actual contexto
da política moçambicana e
fez uma comparação com os
estudos de outras regiões do
continente africano que destacaram a exclusão política,
privação de direitos, estrutura
de governo e cultura política
e má governação como catalisadores do extremismo violento.
O Estudo observa, por
outro lado, que corrupção é
o outro grande desafio para
Moçambique, tendo destacado o escândalo das dívidas
ocultas.
“O contexto político em

Moçambique, portanto, apresenta alguns dos factores
subjacentes que conduzem
a terrorismo de acordo com
o primeiro pilar das Nações
Unidas da Estratégia Global
de Combate ao Terrorismo.
As consequências da corrupção podem ser de longo prazo. É, portanto, imperativo
que Moçambique aborde rapidamente estes factores”.
A religião é outro factor
apontado como umas das
causas do conflito que iniciou
em Outubro de 2017. Dos
47,79%, 29,04% destacaram
que a religião é um dos principais impulsionadores do extremismo violento em Cabo
Delgado, enquanto 18,75%
acreditavam que a religião desempenha um papel limitado.
“Quase
dois
terços
(60,66%) dos entrevistados
citou que a religião tem algum
papel na ideologia dos grupos
armados, o que indica fortemente que o grupo pode cair
na categoria de extremismo
religioso. Os extremistas religiosos aderem a uma ideologia baseada na interpretação
de textos religiosos e qualquer pessoa que discorda de
sua perspectiva é retratada
como um inimigo”.
Para além de sugerir "uma
comissão de inquérito sobre
os impulsionadores do extremismo violento e o desenvolvimento de uma estratégia nacional para lidar com todos os
aspectos da crise, o ISS África
defende que o Governo deve
capacitar as comunidades
para que as mesmas garantam
segurança e protecção contra
o extremismo violento e serem um parceiro-chave do estado para inteligência e aviso
prévio.

14

NEGÓCIOS

Dugongo denuncia sabotagem dos concorrentes
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A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) multou a Dugongo Cimento em 20,5 milhões de meticais por não ter respondido
às questões sobre metodologias de cálculo dos preços de venda. A
Dugongo mostrou-se disponível para pagar a multa, mas entende
que tem sido alvo de sabotagem por parte de diferentes actores do
sub-sector de produção de cimento de construção.

Fundação La Caja e Gapi juntam-se em prol das
vítimas do terrorismo

A

LUCA

experiência de seis meses de trabalho na implementação em Cabo Delgado de um projecto-piloto denominado “W4P - Trabalho
Para o Progresso” – foi o tema central de um
encontro de uma delegação da Fundação La
Caja, chefiada pela Infanta Cristina de Espanha e a Comissão Executiva da Gapi.
“Concluímos que, juntos e em
parceria com a sociedade civil e
ONGs como a Ayuda em Accion,
temos capacidades para fazer muito mais pelo progresso e bem-estar
da população nas zonas rurais do
Norte de Moçambique, em particular e com urgência nas zonas
afectadas pelo terrorismo”, disse
Adolfo Muholove, PCE da Gapi,
no final do encontro.
Nos primeiros meses de arranque deste projecto que, nesta fase,
conta com um fundo limitado a 8,7
milhões de Meticais, disponibilizado pela Fundação La Caja, a Gapi
identificou 31 micronegócios que
estão a ser assistidos para se converterem em empresas formais e
terem acesso a crédito.
As condições desses financiamentos incluem períodos de defe-

rimento convenientes para a estabilização inicial dos negócios, bem
como taxas de juro inferiores a
12% ao ano. A Gapi está a assumir
com meios próprios a responsabilidade de acompanhamento dos
beneficiários. Cerca de uma centena de postos de trabalho já foram
assegurados.
A organização Ayuda en Acción tem dado a conhecer à Fundação La Caja as competências e
implantação da Gapi para realizar
projectos mais ambiciosos e abrangentes na região Norte de Moçambique. O gerente da Gapi em Cabo
Delgado, Bruno Torres, participou
recentemente numa conferência
internacional em Barcelona que
assinalou os 25 anos de cooperação internacional da Fundação La
Caja, tendo relatado a “experiên-

cia recente da Gapi em programas para o desenvolvimento de
jovens e mulheres, designadamente
o Agro-jovem, PROMER, Juve
Inova, Incubox, que são co-financiados por agências de cooperação
multilateral”.
“No portfólio da Gapi, além
da gestão de linhas de crédito e
sistemas de garantias para pequenas empresas, a instituição tem
também sido solicitada a realizar
intervenções de estabilização e inclusão socio-económica em áreas
de actividades de megaprojectos

ENH muda identidade corporativa para se ajustar
aos novos desafios do País e da indústria

A

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH)
conta, desde a semana passada, com uma nova
identidade corporativa, justificada como sendo
devido a necessidade de ajustá-la aos novos desafios do País, bem como da indústria ao nível
nacional, regional e internacional.

A nova identidade corporativa foi
lançada em Maputo, pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi, durante
a inauguração da Mozambique Gas
& Energy Summit & Exhibition que
teve lugar em Maputo.
Esta mudança surge numa altura em que a indústria da energia se
encontra em processo de transição,
exigindo um reposicionamento das
estratégias de negócios e de marketing
das empresas do ramo.

Sob o lema “Evoluir é natural”, a
ENH diz que a nova marca responde à necessidade de actualização da
sua identidade visual, considerando
as vastas reservas de gás natural de
Moçambique, as perspectivas de progresso nacional e mundial, bem como
o papel da empresa em relação aos
desafios impostos pelas mudanças
climáticas.
Assim, a expressão da nova identidade corporativa representa a missão

da empresa de continuidade e de evolução. A mesma adopta a cor azul do
planeta e o seu design foi inspirado
nas fórmulas dos hidrocarbonetos. O
seu novo símbolo circular representa a abrangência global da actividade
da ENH, a responsabilidade com o
planeta e assinala a sua presença de
Moçambique para África e de África
para o Mundo. Por outro lado, a nova
marca da ENH pretende ser um motivo de orgulho para Moçambique e
uma inspiração para o mundo.
Comentando sobre essa mudança, o presidente do Conselho de Administração da ENH, Estêvão Pale,
disse que “o mundo está a viver uma
fase de transição energética justa. A
ENH se posiciona para responder
aos desafios dessa evolução, através
do fornecimento de uma fonte de
energia mais limpa e segura para desta forma contribuir para a industrialização e criação da prosperidade não
só para o País, mas também para a
região e o mundo”.
De referir que a anterior identidade corporativa da ENH foi adoptada
aquando da criação da empresa, em
Outubro de 1981, e durante a sua
existência nunca chegou a sofrer alterações de fundo, se não aquando
da anterior designação Hidrocarbonetos de Moçambique para a actual
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, em 1997.

como os da Total Energies em Palma, em Montepuez, com a Ruby
Mining, e em Cateme-Tete, com a
Vale”, acrescentou Rui Amaral da
Comissão Executiva desta instituição financeira de desenvolvimento.
No encontro com a Infanta
Cristina, o PCE da Gapi adiantou
que a Gapi está a ampliar a sua presença e capacidade de intervenção
em todo o Norte de Moçambique,
com enfoque particular nos corredores Pemba-Lichinga e Corredor
de Nacala.
A direcção da La Caja apreciou

igualmente o facto de várias instituições do Governo moçambicano
estabelecerem acordos e contratos
com a Gapi para assegurarem uma
implementação eficiente de programas e projectos de desenvolvimento com financiamento público, como o recente contrato entre
o IPEME (Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas) e a Gapi, para a gestão de uma
fábrica de rações no Niassa.
Além das cinco delegações na
região Norte, a Gapi está a promover uma rede de microbancos
e unidades de desenvolvimento
de negócios locais que facilitam a
prestação de serviços de assistência à iniciação e gestão de negócios,
bem como promover a inclusão
financeira e acesso a capital.
No fim da visita à sede da
Gapi, a Infanta Cristina e seus
acompanhantes mostraram curiosidade pela história desta instituição financeira de desenvolvimento criada há mais de três décadas
e que surgiu de um entendimento
público-privado com a missão de
promover objectivos semelhantes
aos da La Caja.

BCI participa na IV Conferência
Nacional das Comunicações

O

BCI, representado pelo administrador Rogério
Lam, participou na IV Conferência Nacional
das Comunicações, organizada pela Autoridade Reguladora das Comunicações – INCM, nos
dias 14 e 15 de Setembro, na cidade de Maputo.

Subordinada ao tema “Trinta
anos regulando as comunicações
rumo à transformação Digital”, a
conferência teve como objectivo
discutir as tendências do mercado
das telecomunicações no país, aferir
o impacto dos instrumentos normativos postos a vigorar no sector
das telecomunicações, bem como
o grau de percepção da influência
social e económica das tecnologias
disruptivas.
Na sua intervenção, o Administrador do BCI fez uma reflexão sobre os benefícios da carteira móvel,
focalizando, em particular, as soluções adicionais que podem ser criadas para minimizar ou reduzir a possibilidade de riscos que incorrem os
subscritores destes serviços. Entre
outros aspectos, Rogério Lam salientou o papel da Educação e a defesa
do consumidor, particularizando
a actuação dos reguladores como
sendo sempre crucial na defesa do
consumidor. Apontou ainda como
essenciais, a maior cooperação institucional entre os operadores, nomeadamente Bancos, Telefonias Móveis
e Instituições de Moeda Electrónica,
e a maior cooperação entre operado-

res e instituições do Estado, como
sendo fundamentais para a prevenção e combate ao crime financeiro.
Abordado sobre a comparticipação das operadoras para a expansão
da rede de telefonia móvel e o consequente acesso aos serviços bancários, o Administrador do BCI referiu
que, entre outras contribuições, as
operadoras têm um papel essencial
na contínua expansão da sua cobertura geográfica. Indicou, no mesmo
diapasão, que os operadores são
chamados a “assegurar mínimos de
qualidade da rede; expandir a rede de
dados, e ser a camada de suporte a
todos os operadores, adoptando, de
igual maneira, uma postura de custos
mais acessível”.
Refira-se que, entre outros, foram temas desta Conferência “Desafios da Regulação das Comunicações Electrónicas no Contexto
da Convergência Tecnológica”, “As
Comunicações Móveis no Contexto da Economia Digital”, “Infra-estrutura de Telecomunicações:
Gestão e Manutenção Partilhada,
Presente e Futuro” e “Qualidade de
Serviço no Contexto de Protecção
ao Consumidor”.

ECONOMIA

Banco Mundial vai apoiar manutenção da EN1

Em Agosto do ano em curso, o Banco Mundial aprovou,
através Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA),
um financiamento na ordem dos 400 milhões de dólares para a
reabilitação da EN1. Para além da reabilitação da principal estrada do país, o Banco Mundial, de acordo com PCA do Fundo de
Estradas, Ângelo Macuácua, vai fazer a manutenção daquela via.
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Max Tonela garante que preços dos combustíveis poderão baixar
entre Outubro e Novembro

N

o presente ano, os preços dos combustíveis
atingiram valores históricos em Moçambique.
Para reajustar os preços dos combustíveis nos
país, a ARENE apoiou-se na subida do preço
do barril do petróleo no mercado internacional e do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, o preço do barril de petróleo está em queda no mercado internacional, tendo baixado de 120 para 90 dólares, facto que, segundo
o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, pode contribuir para a queda dos preços dos combustíveis no país nos
próximos dois meses, ou seja, entre Outubro e Novembro. Por
outro lado, Tonela avançou que as revisões que foram feitas na
Tabela Salarial Única atenderam as preocupações que foram
levantadas pelos funcionários públicos.

Duarte Sitoe
Apoiando-se na queda do
preço do barril de petróleo no
mercado internacional, o Governo, através do Ministério da Economia e Finanças, prevê reduzir
nos próximos dois meses os preços dos combustíveis no país. De
acordo com Max Tonela, a redução dos preços dos combustíveis
pode atenuar o elevado custo de
vida no país.
“A situação dos preços dos
petrolíferos estabilizou, e a nossa previsão é que se mantenha a
tendência decrescente, pois este
ano atingiu o pico de 120 dólares o barril, e neste momento
está a ser negociado em volta
de 94 dólares, tendo em conta o
facto do preço desses produtos
em Moçambique ser estabelecido na base dos preços reais dos

últimos dois meses, projectamos
que entre Outubro e Novembro
possamos ter redução dos preços
dos combustíveis líquidos e deste
modo influenciar positivamente
a inflação e melhorar o padrão
de vida das famílias de adquirem bens e serviços”, avançou
Tonela.
Apesar desta abordagem optimista, o Executivo assume que
será impossível alcançar a meta
de terminar o ano com a inflação
na ordem dos 7%, prevendo-se
que o país feche o ano com uma
inflação acumulada de 11%.
“Chegaremos ao fim do ano
com uma inflação acumulada de
11% contra os 7% que haviam
sido projectados para este ano.
Este facto deve-se ao incremento
do nível geral de preços devido a

factos exógenos a nossa economia que é a importação que resulta do incremento do preço dos
produtos petrolíferos e também
alimentares”, sustentou.
FMI dá nota positiva a
Moçambique
Em Abril do presente ano, o
Governo assinou um acordo com
o FMI visando aprofundar a estabilidade macroeconómica do país
e melhorar a gestão das finanças
públicas. Na última semana, uma
delegação do FMI escalou Moçambique para avaliar a econo-

mia nacional e a forma como são
geridas as finanças públicas.
Fazendo uma radiografia da
economia moçambicana, o chefe
da missão do FIMI a Moçambique, Álvaro Pires, fez uma avaliação positiva da implementação
da primeira fase do programa e
elevou a previsão de crescimento
para 3,8% para o presente ano.
“A nossa avaliação dessa primeira fase do programa é muito
positiva, houve cumprimento
pleno das metas acordadas e
houve avanços significativos nas
áreas estruturais dos programas
do Governo que o FMI apoia.

Estamos a ver uma recuperação
na economia e elevamos a nossa previsão de crescimento para
3,8% no presente ano. Olhamos
igualmente para a questão da
inflação, o que de certa forma
reflete um fenómeno global. Temos agora uma previsão de 11%
para o presente ano. Contudo,
estamos a ver um panorama de
estabilidade
macroeconómica
que deve em grande parte a boa
gestão do Governo”, sublinhou.
Falando das medidas de estímulo à economia, recentemente
anunciadas pelo Presidente da
República, Pires destacou que as
mesmas estão em sintonia com
os programas do FMI e destacou
que aquela instituição não vai a
médio prazo reforçar o pacote de
financiamento.
“As políticas se enquadram
bem com os objectivos e números do nosso apoio ao Governo.
Por outro lado, as medidas são
interessantes, visam acelerar o
crescimento económico e o crescimento do sector privado, traz
várias medidas que terão impacto
no ambiente empresarial no país
e sobretudo no ambiente de negócios. Não é necessário reforçar
o pacote de financiamento, agora
é difícil, neste momento actual,
porque já o país tem vários empréstimos nos últimos anos”,
advertiu.

SEJE reforça parceria com a Sasol Linha de crédito de USD 72 milhões PCA dos CFM agastado com

V

isando reforçar a parceria existente entre
as duas instituições em prol da Formação
Profissional e geração de empregos para
Moçambicanos, o Secretário de Estado da
Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, recebeu, semana passada, em audiência, o vice-presidente da Sasol, Akash Latchaman.

De acordo com a Secretaria
de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), encontro serviu
para passar em revista vários
aspectos com destaque para o
nível de execução das obras de
construção do Centro de Formação Profissional de Inhassoro, infra-estrutura que irá servir
para formar com patrões internacionais jovens da província
de Inhambane e não só, sobre
matérias energéticas.
Naquele encontro, Oswaldo
Petersburgo e Akash Latchaman

concordaram em assinar um
novo memorando de entendimento como forma de estender
a parceria para um período superior a dois anos.
Através da nova parceria,
formadores moçambicanos serão expostos a formações na
África do Sul e noutros países,
sendo que a SEJE e a SASOL
pretendem treinar e capacitar jovens moçambicanos por forma
a responderem cada vez mais as
necessidades impostas na indústria de gás.

para mais de 270 mil agricultores rurais

U

m total de 270 mil agricultores rurais
vão beneficiar, até Dezembro próximo, de uma linha de crédito de 72 milhões de dólares, para a dinamização
da sua actividade.

O projecto é implementado
pelo Ministério da Agricultura
e Desenvolvimento Rural, e
conta com o financiamento do
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola.
Segundo o representante
do Fundo Internacional de
Desenvolvimento
Agrícola,
Narciso Manhenje, a iniciativa

visa, principalmente, financiar
a aquisição de insumos agrícolas por parte dos pequenos
produtores.
O Representante do Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrícola falava hoje,
em Maputo, no lançamento do
projecto de financiamento de
empreendimentos rurais.

morosidade na fronteira de
Ressano Garcia

O

Presidente do Conselho de Administração (PCA) da empresa Caminhos de
Ferro de Moçambique (CFM), Miguel
Matabel, mostrou-se agastado com a
alegada morosidade dos procedimentos
aduaneiros na fronteira de Ressano Garcia, na Moamba, província de Maputo.

Citado pela Rádio Moçambique, Matabel disse que o
fenómeno obrigada a permanência das locomotivas naquele local por até 10 horas por
despachos aduaneiros, facto
que torna aquele corredor
menos produtivo do que se
esperava.
Miguel Matabel, que falava
sexta-feira em Ressano Garcia,

no quadro da visita de uma
missão do Banco Mundial
àquele posto fronteiriço, acrescentou que a lentidão registada
põe em causa o acordo feito
entre os CFM e a sua congénere sul-africana, de dinamizar a
circulação de comboios.
Outro problema tem a ver
com a paragem à espera da selagem de mercadoria.
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SAL & PIMENTA

Estamos entregues
à bicharada

Afonso Almeida Brandão

LUCA

R

ecentemente, temos assistido incrédulos (no meu caso) a um número avassalador de notícias que têm vindo a público em alguns Órgãos de Informação de
várias partes do Mundo — menos em Moçambique,
que nestas questões de Saúde «anda a dormir na forma» —, as quais evidenciam uma clara correlação
entre a toma das vacinas das mais diversas marcas e
o aparecimento de efeitos adversos, alguns temporários, outros aparentemente duradouros e até permanentes, num número considerável, e sem que haja
um padrão definido nas camadas populacionais dos
Países e do Mundo (incluindo Moçambique!), que
nos deixam um pouco desconfortáveis para usar um
eufemismo, sobretudo porque ao longo dos últimos
anos, aquando do aparecimento da “solução” milagrosa, de cujo conteúdo pouco ou nada se sabe,
fomos conviventes e uns mais que outros, até certo
ponto, incentivaram de forma veemente e obstinada
a toma generalizada dessas inoculações, chegando
mesmo durante este tempo a revelarem-se e a surgirem da bruma da memória dos dias já esquecidos
autênticos sectários e fascistas, que imbuídos de um
espírito de medo, paranóia, crença cega e positivista
na Ciência iniciaram uma verdadeira cruzada e perseguição àqueles que ousaram sequer questionar a
narrativa vigente e mediatizada, pretendendo, ao invés disso, ser cautelosos, antes de colocarem no seu
corpo algo sobre o qual pouco ou nada se sabia
e de que não havia ainda dados robustos que permitissem aferir da sua segurança, ou não, quanto mais
os efeitos que teriam aquando da sua inoculação.
Hoje, alguns meses passados, ao observar os
dados do “Eudravigilance European Database
of suspected adverse Drug reaction Reports”,
deparamo-nos com números preocupantes, só entre nós, de Sul a Norte de Moçambique, na África
Austral e na União Europeia, causados por todas as
marcas sem excepção, o que nos deverá fazer questionar se os métodos usados por governos, e posteriormente replicados/ampliados por “indivíduos
bem intencionados” (deles está o Inferno cheio),
quer na sociedade, quer no seu seio familiar com os
seus entes queridos, valeram de facto a pena e contribuíram para proteger quem quer que seja. Ou se,
por outro lado, tiveram o efeito contrário.
A resposta a esta pergunta parece ter dependido
mais da sorte e do acaso de cada família do que
propriamente do método que já se revelou, no mínimo, ineficaz, no limite perigoso, e para alguns prejudicial e com contornos dramáticos.
Querer, portanto, perante as gritantes provas que
começam a vir a público transformar uma excepção
à época (dado o pouco que se conhecia do Vírus, e
os indícios de que se tratava de algo com contornos
bastante alarmantes, a julgar pelas imagens tétricas
de caixões) numa regra geral e uma escolha de cada

um, que deverá ser pessoal, intransmissível e, sobretudo, devidamente informada numa exigência,
incentivando novamente outras formas e reforços
constantes de algo que foi feito em tempo recorde, como os próprios autores e fabricantes tão orgulhosamente gostam de afirmar, e de que sobre as
suas fases de teste e análises antecedentes têm vindo
a lume graves suspeitas, dando como exemplo os
relatórios da “Pfizer”, é em si só leviano e criminoso ler essa directriz autoritária de um eleito da Assembleia da República numa qualquer rede social,
(independentemente da sua cor partidária, ideologia
ou grau de importância) causa mais do que estranheza, causa uma revolta e animosidade.
Retomar o discurso de ódio, segregação e ridicularização que foi tentado ao longo dos últimos dois
anos perante um quadro de incerteza desta natureza, em que há novos e desconcertantes contornos a cada dia, e em que até o próprio “Center for
Disease Control CDC”, nos EUA, um dos arautos
Papas destes métodos, já começa a questionar e a
abandonar os mesmos, já cai no domínio do irra-

O nosso
Governo deve
decretar
oficialmente
que isto é o fim
da picada!
cional patológico incompreensível e, o que é pior,
do malicioso.
Perante as evidências às quais eu nem toquei na
superfície devido a ausência de espaço desta secção de opinião (e de tempo) do suporte que estou a
usar para me expressar, querer forçar e ridicularizar
quem pensa diferente ultrapassa todo e qualquer
limite do razoável e coloca-nos numa posição de
desconfiança sobre todas as entidades e instituições
que têm reforçado e incentivado ou justificado os
meios altamente reprováveis, hediondos e discutíveis que foram usados, quer no sentido de uma
descriminação positiva, quer negativa da população,
usando artifícios de incentivo/penalização (quem se
lembra das discotecas e dos gelados para as crianças que se voluntariaram a vacinar nos centros de
vacinação?).
Retomar uma narrativa que perante este quadro

põe em causa a vida dos cidadãos ou faz com que
estes joguem uma roleta russa com mais do que
uma bala na câmara deverá, então, fazer-nos pensar
seriamente em:
1) Quem queremos e estamos a eleger para nos
representar quanto ao seu conjunto de valores, atitudes e até intenções.
2) Qual a informação e formação, se é que têm
alguma, científica ou médica em que assenta este
autoritarismo e intransigência perpetrada por certas
e determinadas pessoas sobre as restantes, que têm
dúvidas, legítimas e infelizmente suportadas por
evidências cada vez mais difíceis de ignorar?
3) Quem se irá responsabilizar, no caso de ocorrer ainda mais dramático desfecho com as novas doses que estão já a ser preparadas para este Inverno e
em que lugar fica na alarvidade do que foi proferido na dita publicação o consentimento informado,
ou a expressão “do meu corpo, minhas regras”,
tão ampla e orgulhosamente difundida por certos
e determinados grupos em outros campos menos
relevantes que a sua saúde?
4) Qual a verdadeira razão por trás de toda esta
exigência? Dado que à luz dos últimos acontecimentos e tendo em conta que o vírus e o seu desfecho são menos imprevisíveis e nocivos que estas
sucessivas doses. A preocupação com a saúde e o
bem-estar, quer individual, quer colectivo, não parece infelizmente ser o caso.
Perante tudo o que foi dito, começa a tornar-se incompreensível esta insistência, sobretudo vinda de
figuras mediáticas ou de poder da sociedade, numa
doença que não só não é assim tão letal, como,
aparentemente, as inúmeras notícias faziam prever,
como a mesma é já hoje endémica e praticamente a
grande maioria das pessoas já desenvolveu anticorpos suficientes, uma vez que já tiveram no mínimo
uma ou mais infecções causadas pelo “SARS Cov2” e suas linhagens e variantes.
Perante estas e outras constatações que já são assumidas e difundidas, tal é a prevalência e corriqueirismo das mesmas, como as alterações anómalas no
ciclo menstrual nas mulheres observado recentemente, se os governos de todo o Mundo, e em
especial “o nosso” Moçambicano, endurecerem o
discurso durante os próximos meses, como a julgar pela publicação do referido deputado eleito em
Portugal (contendo de forma acéfala, para ser simpático, disposições que violam claramente os mais
elementares direitos constitucionais dos cidadãos)
parece já ser o caso, deveremos gritar em uníssono e
definitivamente afirmar, para todos e para cada um,
que esta situação marca um ponto de quebra em que
devemos ser inflexíveis e implacáveis na luta pelos
nossos direitos e liberdades individuais, devendo
decretar oficialmente que isto é o fim da Picada! Ou
seja: estamos entregues à Bicharada!!!
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A esquina do sociólogo

Luca Bussotti

U

m espectro ronda a Europa: não é o
espectro do comunismo de marxiana
memória, mas sim do seu oposto, por
assim dizer. Trata-se do espectro que
se está materializando na vitória ou na afirmação
eleitoral sem precedentes das direitas europeias
radicais. Não que a Europa tenha sido historicamente um continente particularmente progressista; desde a Revolução Francesa, que culminou
com Napoleão e, depois, com a Restauração do
Congresso de Viena, de 1814 até a revolução moderada, que deu origem à Itália como país independente em 1861, e à vitória dos conservadores
Churchill e De Gaulle no Reino Unido e na França
contra a ameaça nazista, por acabar com o reinado
de Ângela Merkel na Alemanha de hoje, terminado há pouco tempo, os exemplos de sucesso de
partidos moderados no continente europeu não
constituem novidade nenhuma.
Entretanto, existe uma diferença fundamental
entre as figuras acima mencionadas de liberais ou
expoentes do pensamento político de inspiração
cristã e as direitas contemporâneas que estão ganhando cada vez mais espaço hoje no Velho Continente.
Com efeito, elas não trazem a sua inspiração da
tradição liberal-cristã-democrática europeia, mas
sim da experiência totalitária de regimes fascistas
e até nazistas que se desenvolveram na Europa a
partir dos anos Vinte do século passado, e que acabaram provocando derramamentos gravíssimos
de sangue ao longo da segunda guerra mundial.
O prestigiado jornal americano Washington Post
dedica muito espaço, nestes dias, ao fenómeno do
retorno desta direita na cena política europeia: um
retorno pré-anunciado pelo movimento de Jean-Marie e Marine Le Pen na França, e que depois
tem se espalhado para todo o continente, embora conjugado de formas diferentes, consoante as
características locais. Em alguns países da Europa
Oriental os partidos da extrema direita já governam vários países faz muito tempo: na Hungria,
Victor Orbán se tornou soberano desde 2010,
depois de ter sido primeiro-ministro já entre 1998
e 2002. Semana passada, o Parlamento Europeu
votou uma decisão, declarando a Hungria como
Estado não democrático, e definindo-a como “autocracia eleitoral”. Consequências: a Comissão
Europeia deverá aplicar quanto previsto pelo art.
7 do Tratado da União Europeia, que consiste em
cortar os fundos já estabelecidos pela Hungria,
acusada de violar os direitos políticos, civis e até
religiosos das suas populações. Por não falar da
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O retorno da direita
na Europa

postura deste país para com Putin e a guerra russo-ucraniana, distante das posições comunitárias.
Se na Hungria a extrema direita já está no poder
há mais de uma década, na democrática Suécia, as
últimas eleições deram um resultado de certa forma surpreendente. Quem ganhou foi a coligação
de centro-direita, mas com um único vencedor:
Jimmie Akesson, herdeiro da tradição neo-nazista,
que tem obrigado a primeira-ministra, a social-democrata Magdalena Andersson, a demitir-se
do seu cargo.

Em segundo lugar,
ter deixado, do lado da
esquerda, depois do fim
do comunismo, o quasemonopólio da representação
das classes menos
abastadas à direita radical,
aproximando-se à finança
e a indústria internacionais
que uma vez representavam
seus inimigos “naturais”, foi
um erro imperdoável, de que
hoje os resultados eleitorais
apresentam as contas.
Finalmente, o momento
conjuntural também é muito
importante: as eleições do
pós-Covid são as eleições
da guerra russo-ucraniana,
que bate às portas da
Europa, com consequências
dramáticas em termos
económicos.
O vento para a direita está a soprar na Itália também, onde, no próximo dia 25 de Setembro, uma
vitória da direita filha do movimento de Mussolini
é esperada e prevista por parte de todas as sondagens eleitorais. Neste caso, também se trataria de
uma primeira vez em que uma líder neo-fascista
– Giorgia Meloni – poderá sentar na cadeira de
primeira-ministra.
As razões desta tendência bastante uniforme na
Europa são várias: acima de tudo, quem, hoje, re-

presenta e se auto-representa como contrário ao
sistema financeiro internacional que – no imaginário popular – traz fome e desgraça para os mais
pobres é a direta. Um papel que historicamente foi
da esquerda, mas que hoje está nas mãos da direita: e da direita extrema, que complementa tendência xenofóbicas contra migrantes ou até “mistos”
com políticas sociais generosas para os nacionais
“de gema”, ao passo que a direita liberal está desaparecendo do cenário político europeu, por vezes
procurando um espaço de autonomia, mas sem
grande sucesso, outras vezes aliando-se à esquerda
moderada.
Em segundo lugar, ter deixado, do lado da esquerda, depois do fim do comunismo, o quase-monopólio da representação das classes menos
abastadas à direita radical, aproximando-se à finança e a indústria internacionais que uma vez representavam seus inimigos “naturais”, foi um erro
imperdoável, de que hoje os resultados eleitorais
apresentam as contas. Finalmente, o momento
conjuntural também é muito importante: as eleições do pós-Covid são as eleições da guerra russo-ucraniana, que bate às portas da Europa, com
consequências dramáticas em termos económicos.
Resultado: tudo aquilo que dizia respeito à Covid-19, que tem sido gerida, em boa medida, por
governos progressistas (como é o caso da Suécia
e da Itália) desapareceu completamente do debate
político da campanha eleitoral. Os temas económicos é que tomaram a atenção de uma opinião
pública cada vez menos ideologizada e mais propensa em acreditar em promessas de cunho populista, a maioria das quais irrealizáveis. Como,
no caso italiano, a aplicação de uma flax-tax, que
significaria não só que os pobres pagariam mais
impostos em proporção que os ricos, mas também
que o erário público diminuiria suas receitas, o que
é simplesmente impossível, uma vez que a Itália
tem a maior dívida pública da Europa.
A recomposição de uma frente da extrema direita na Europa poderá também trazer novidades
na perspectiva da gestão da guerra. Salvini, o líder
da Liga da Itália – partido aliado ao neo-fascista
da Giorgia Meloni –, já propôs o fim das sanções
contra a Rússia, caso a direita ganhe as eleições
na Itália. Em suma, as eleições que estão se realizando neste fim de 2022 na Europa poderão provocar uma recomposição não apenas no xadrez
político interno de alguns países deste continente, mas sim uma reconfiguração mais geral das
opções políticas, quer de tipo doméstico, quer a
nível internacional.
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Ponto de reflexão para o
congresso da Frelimo

Alexandre Chiure

LUCA

O

partido Frelimo, no poder há
47 anos no país, tem estado a
fazer um jogo de cintura no
sentido de garantir que haja
equilíbrio de forças, a vários níveis do poder, nomeadamente no governo central,
na Assembleia da República e no comando
das Forças de Defesa e Segurança.
Tudo é feito para assegurar que na indicação de quadros superiores para diferentes postos de chefia estejam representadas
as regiões sul, centro e norte, num exercício de inclusão. Isso parece-me pacífico e
uma prática que vem desde a independência nacional.
O mesmo acontece em relação à escolha
do candidato deste partido político para as
presidenciais. Depois de 39 anos de governação de Samora Machel, Joaquim Chissano e Armando Guebuza, todos do sul, o
poder está, há sete anos, no norte.
Está naquela região, a seguir no centro
e depois na zona norte, porque a vez de
governar, entre os libertadores da pátria, é
de Alberto Chipande, originário de Cabo
Delgado, o último na lista. Não podendo
o fazer pessoalmente porque não é considerado presidenciável, mandou avançar o
seu sobrinho, Filipe Nyusi.
Ao que tudo indica, nas próximas eleições presidenciais de 2024, o candidato da
Frelimo sairá do centro do país. Por isso,
algumas figuras oriundas daquela região
do país, entre antigos ministros, que se
consideram presidenciáveis, começaram a
movimentar-se.
Há gabinetes eleitorais constituídos e a
trabalharem na mobilização de apoios para
suportarem as suas eventuais candidaturas
a Presidente da República. Não há nenhum
mal que isso esteja a acontecer. Aliás, o
Presidente Samora Machel dizia que a vitória se prepara, a vitória se organiza.
O que me parece um ponto de reflexão é
se vale a pena a Frelimo manter este modelo de rotatividade do poder pelas três
regiões (sul, centro e norte) na governação
do país?

A mim não me parece relevante se quem
está a governar é do sul, centro ou norte. O que importa é que seja competente
e com visão sobre odesenvolvimento do
país. Que seja alguém capaz de tomar decisões, em tempo útil, para que as coisas
andem.
No actual modelo pode se dar o caso de,
perante um pleito eleitoral, o melhor candidato para a Frelimo estar no sul, numa
situação em que a vez de governar é da região norte ou centro e vice-versa.
Quando é assim, há o risco de forçar a
candidatura de alguém que não tenha per-

É inadmissível
que o presidente do
partido no poder use
fundos públicos para
realizar actividades
partidárias,
incluindo meios
materiais e
humanos para a
campanha eleitoral.
Infelizmente, na
actual realidade,
essa situação é
inevitável visto que o
mesmo é Presidente
da República.
fil para ser Presidente da República pura e
simplesmente para o cumprimento do calendário, o que seria mau para o país.
É que, na verdade, o que os moçambi-

canos querem é ser bem governados. É o
país ter um presidente que é Presidente da
República, independentemente se ele é do
sul, centro ou norte do país. Um presidente
que fala menos do que faz e comprometido
com os interesses do povo moçambicano.
Querem um presidente que busca soluções para os problemas que se levantam no
país, quer de cariz económico e social, quer
de segurança do cidadão, no lugar de fazer
lamentações ao lado do cidadão comum.
Um presidente que sabe se posicionar na
sociedade e no mundo. Que se comunica
devidamente e dá a cara quando é necessário.
Para se chegar a um candidato com estas
qualificações só há um caminho, que é de
elaborar um perfil do candidato que se pretende e de abrir espaço para que membros
e simpatizantes do partido com as especificações desejadas submetam livremente as
suas candidaturas.
As propostas seriam avaliadas por um júri
que se encarregaria de escolher o melhor.
Aquele que tivesse créditos suficientes para
dirigir o país. Um candidato tecnocrata que
se ocupe exclusivamente de assuntos de
Estado.
É inadmissível que o presidente do partido no poder use fundos públicos para realizar actividades partidárias, incluindo meios
materiais e humanos para a campanha eleitoral. Infelizmente, na actual realidade, essa
situação é inevitável visto que o mesmo é
Presidente da República.
O outro ponto de reflexão é que não me
parece ético que a Comissão Política da
Frelimo, dirigida pelo presidente do partido, tenha que avaliar o relatório da visita do
Presidente da República a uma província
ou a um país, sendo que se trata da mesma
figura. Estamos perante o que se chama advogar em causa própria.
Havendo interesse em fazer reajustamentos, seria necessário mexer com os estatutos do partido, facto que pode ser feito
durante o XII congresso a realizar-se este
mês, em Maputo.

ONGs ameaçam suspender actividades na Guiné-Bissau
Organizações não governamentais na Guine-Bissau ameaçam
parar com todos os apoios humanitários, assim como o fornecimento de serviços sociais básicos de saúde, educação e iniciativas
de desenvolvimento, em resposta ao despacho do ministro das Finanças, que suspendeu as isenções concedidas àquelas organizações e entidades religiosas sobre os bens e produtos de qualquer
natureza por eles importados ou adquiridos no país.
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Ramaphosa fala de Cabo Delgado com Biden

O

Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa,
esteve com o Presidente dos Estados Unidos
da América, Joe Biden, na semana passada, na
Casa Branca. No encontro entre os dois líderes, Ramaphosa destacou uma série de temas que gostaria
de abordar com Biden, desde as relações económicas entre
a África do Sul e os Estados Unidos às negociações relacionadas com a terapêutica da Covid-19. Cyril Ramaphosa disse que a sua delegação pretende atrair investidores
americanos que estabeleçam empresas na África do Sul, de
modo a criarem mais empregos. Numa outra abordagem,
pediu apoio no combate à insurgência em Cabo
O Presidente da África do
Sul, Cyril Ramaphosa, pediu
ao Presidente norte-americano, Joe Biden, mais apoio no
combate ao terrorismo em
Cabo Delgado e Nampula.
O Presidente sul-africano esteve em visita oficial de três
dias aos Estados Unidos da
América, onde se reuniu com
o seu homólogo americano
e a vice-presidente, Kamala
Harris.
Cyril Ramaphosa foi aos
Estados Unidos da América
para reforçar a cooperação entre o seu Governo e
o americano. Mas a agenda

internacional também dominou as conversações com o
Presidente norte-americano,
com especial destaque para
o combate ao terrorismo no
Norte de Moçambique, para
onde a África do Sul tem um
contingente militar.
“Também
discutimos
matérias sobre segurança
global, estabilidade e segurança. Especificamente, discutimos sobre os ataques
insurgentes que ocorrem em
Moçambique e convidamos
os Estados Unidos a liderar
a resolução deste conflito.
Porque, se não sabem, a Áfri-

ca do Sul pode ser o próximo
alvo, por isso precisamos de
recursos. A África do Sul é
agora o maior contribuinte
em termos de tropas a par
do Ruanda… numa base bilateral. E este foi bem recebido e mais conversações terão
que acontecer para que isso
aconteça e termos os EUA
nesta matéria”, disse Ramaphosa.
Ramaphosa pediu ai-

nda aos Estados Unidos da
América o relaxamento das
sanções contra o Zimbabwe
e a liberdade de o continente
africano escolher os seus
parceiros.
“E vimos que a África
não pode ser punida por
ter parceiros como a Rússia porque a maior parte,
ou muitos países africanos
são não-alinhados, e expressamos que é injusto que os

EUA punam os países africanos. Também voltamos a
falar sobre sanções contra o
Zimbabwe, tendo dito que as
sanções impostas ao Zimbabwe estão a ter danos colaterais em nós como África do
Sul.”
De Washington, o Presidente sul-africano seguiu para
Londres, na Inglaterra, onde
irá participar, amanhã, no funeral da Rainha Isabel II.

PUBLICIDADE

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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Sobre Jornalismo Cultural

Teodósio Camilo

LUCA

N

a esfera de jornalismo, embora se observe o surgimento de novas abordagens que impulsionam o exercício da
classe e aperfeiçoa a indústria jornalística, verifica-se, particularmente na imprensa escrita, a transformação da notícia, tradicionalmente
considerada género predominante, a uma abordagem imediatista no mundo digital, o que faz com
que os outros géneros, a semelhança da biografia,
fiquem na penumbra ou caiam no esquecimento.
Estas transformações procuram responder aos
requisitos do leitor moderno e encontram espaço
de adequação na imprensa digital. Não obstante a
esta evolução que se regista devido à aplicação das
tecnologias de informação e comunicação (TIC), a
notícia é o género jornalístico mais predominante e,
infelizmente, a biografia como um género jornalístico-literário está esquecida ou pouco se produz em
Moçambique.
Estas tendências da massificação da notícia digital não somente se registam pelo mundo fora,
tanto quão em Moçambique, quer de forma tímida
ou não, algo de género ou similar se descortina. Na
mesma linha, os géneros jornalísticos mais predominantes são a notícia e a reportagem, os restantes
a semelhança de feature diverse e a biografia, ainda não
nasceram na “Pérola do Índico".
Assim, pretende-se, em breves trechos, analisar a
biografia, por ser um género jornalístico-literário, o
seu contributo no jornalismo cultural, trazer à luz
do dia o espaço que ocupa na divulgação de informação cultural, bem como sua interdisciplinaridade
com diversos campos de saber científico.
Tiremos as “máscaras ou camuflagem”. Em Moçambique, há uma percepção generalizada e errada
segundo a qual, o jornalismo cultural focaliza-se
apenas na divulgação de agenda de eventos culturais, tais como concertos musicais, exposições de
artes plásticas, por serem elementos essenciais que
fazem a agenda das notícias abordadas pelos jornalistas culturais. Lamentavelmente, esta é uma crua
realidade que assola a imprensa deste país lusófono.
O jornalismo cultural é uma área extremamente
rica em temas que podem ser abordados. Porém,
alguns jornalistas nem sequer sabem que a biografia é um género jornalístico cultural bastante rico,
capaz de trazer informações valiosas no campo de
jornalismo, na literatura e contribuir na produção
de conhecimento.
Associando-se a concepção de Krieken & Sandes (2016), o carácter dinâmico de um determinado género jornalístico provém da compreensão das
acções sociais que influem na valorização e transformação de um determinado estilo ao longo do
tempo. As práticas discursivas mudam, o mesmo
acontece com os géneros jornalísticos. Nas últimas

Biografia, um género
esquecido em
Moçambique (1)

décadas, nota-se que alguns géneros, norteados pelo
advento e impacto das TICs, poderão com o andar
de tempo cair em desuso, pois as práticas discursivas, a conjuntura social e a visão do mundo terão,
logicamente, mudado, dando aos fazedores de informação novas formas de produzir conhecimento.
A fraca exploração do género biografia em Moçambique está na origem de vários factores: pode-se destacar a fraca formação profissional de jornalistas em
matéria de comunicação social; existência de jornalistas culturais no activo sem formação na esfera
cultural; percepção distorcida sobre o jornalismo
cultural que norteia a concepção errada de jornalistas amadores, pois poucos dão valor a formação;
existência de jornalistas dedicados ao cumprimento
de agendas apetitivas e imediatistas para cobertura
de espetáculos e exposições artísticas, negligenciado o jornalismos investigativo; inexistência da cultura do jornalismo investigativo, reflete a fragilidade
de instituições de formação moçambicana de forjar
ideias distorcidas aos fazedores de informação.
Ser jornalista não se trata apenas de saber ler e
escrever. Escrever, no âmbito de comunicação social, significa seguir as regras, técnicas e deontologia profissional aplicadas na comunicação. Significa,
acima de tudo, a responsabilidade e comprometimento com a causa de comunicação, moldar as
mentes da sociedade através de informação real e
fidedigna. Eis a razão de procurar aperfeiçoar-se
dia-após-dia.
Observa-se que na imprensa escrita, audiovisual e radiofónico, a existência de jornalistas que
não se comprometem com a causa de comunicação preenchem diversas páginas nos jornais, falam
eloquentemente, exibem-se na Televisão ou na
Rádio, apenas confundem os telespectadores e ou
ouvintes, mas infelizmente não comunicam absolutamente nada.
De forma generalizada, nas últimas décadas,
a sociedade é assolada por “síndrome de fobia à
leitura”. Poucas pessoas gostam de ler, este facto
abrange igualmente jornalistas que passam muito tempo acomodados na classe sem justificar a
sua razão de ser. Um jornalista que escreve sem
se preocupar em ler, ou melhor, realizar pesquisas
com intuito de aprimorar o seu conhecimento, não
se espera que evolua e faça parte da classe de jornalistas que primam pelo jornalismo investigativo.
A falta de contacto com obras literárias, mesmo
com o nível de licenciatura, faz com que os tornem
medíocres, menos inovativos, sem conhecimentos
que os possam orientar na produção de uma biografia. Somente jornalistas que gostam de ler é que
podem estar em posição de produzir uma biografia de qualidade. Por isso, a biografia como género
jornalístico está na penumbra ou ainda não nasceu

em Moçambique.
Os jornalistas culturais ao se preocuparem em
realizar cobertura de apenas agendas de concertos
musicais, por serem actividades fáceis de produzir
notícias, afastam-se do jornalismo investigativo,
perdem a oportunidade de explorar a riqueza que
o género biografia proporciona na sua interdisciplinaridade com a outras áreas de saber.
O género biografia relaciona-se com a Literatura,
Antropologia, Sociologia, Artes Plásticas, Geografia, Biologia, enfim, todo o campo científico. Em
termos etimológicos, a biografia sempre esteve
associada a historiografia e literatura. Devido ao
surgimento da indústria jornalística, a biografia sofreu alterações no domínio jornalístico, por conseguinte, a aplicação dos métodos jornalísticos na
biografia tem sido menos considerada (Render &
Haan, 2007).
Ignorando a riqueza da área de artes plásticas, os
repórteres culturais descrevem de forma tímida as
exposições culturais, referem-se apenas ao número
de quadros produzidos, não exploram o contributo que um artista plástico presta na construção do
conhecimento.
Desta forma, a biografia permite colher uma diversidade de informação sobre o artista, técnicas
usadas na produção dos quadros de arte, compreensão das correntes que influenciam o desenvolvimento da arte, relacionar com a correntes literárias da época, visão do mundo do artista ou de
uma determinada época.
A biografia contribui igualmente na educação de
jovens e adultos, promoção do gosto pela leitura,
escrita, produção do vocabulário aplicado no uso
correcto da língua.
A biografia cultural, por ser uma área de jornalismo investigativo, desafia o jornalista a descobrir e
trazer à sociedade informação valiosa que se tornará do domínio do consumidor. Estas actividades requerem a leitura constante, comparação de
determinadas obras de arte com outras de artistas
de períodos bem distintos, por forma a descobrir
convergências e assimetrias.
Notavelmente, existe uma relação directa entre
a cultura e a língua, tal como entre as correntes de
artes plásticas e as literárias de uma determinada
época. A combinação destes elementos torna-se
comovente aos leitores de obras literárias, pois encontram a essência da cultura, arte e literatura na
vida de seres humanos.
Há que observar. Não se pinta quadros de arte
abstratos, sem fundamentos sociais. Todo o artista
plástico forja ideias a partir da leitura social, mesmo as obras de ficção abraçam de forma tímida os
alicerces sócio-culturais de um determinado quartel, daí a conexão com correntes literárias.
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Ferroviário da Beira vai a segunda eliminatória da Taça CAF

20 DE SETEMBRO DE 2022

O Ferroviário da Beira carimbou no último fim-de-semana o
passaporte para a segunda eliminatória da Taça CAF, após vencer
pela margem mínima a formação da UDK, tendo terminado a
eliminatória com o agregado de 3 a 1. Por sua vez, a Associação
Black Bulls foi eliminada da primeira eliminatória da Liga dos
Campeões Africanos, ao perder com o Petro de Luanda pela marca de 2 a 1.

Pérola do Índico é berço do maior número de campeões africanos

Moçambique faz história e conquista cinco medalhas no
Campeonato Africano de Boxe

O

boxe mostrou, mais uma vez, ser a modalidade que vive, neste momento, um verdadeiro
estado de graça em Moçambique, com a consagração de cinco campeões africanos em várias categorias, em femininos e masculinos.
Alcinda Panguama, Rady Gramane, Yassine Nordine, Armando Sigauque e Albino Gabriel fizeram valer o factor casa
e conquistaram medalhas de ouro nas respectivas categorias. Além das medalhas de ouro, o país conquistou também
medalhas de bronze. Esta foi, diga-se em abono da verdade,
a melhor participação de sempre de Moçambique num campeonato continental. Com a medalha de ouro conquistada,
os cinco atletas nacionais encaixaram 600 mil meticais cada,
enquanto aguardam pela premiação do Governo. Na classificação final, Moçambique acabou dividindo o título com
a Argélia, havendo, por isso, dois vencedores, um com base
no critério do número de medalhas e outro em função dos
pontos acumulados.

LUCA

Duarte Sitoe
Depois do brilharete no Mundial e nos Jogos da Commeweath, os pugilistas moçambicanos
voltaram a estar em grande no
Campeonato Africano, que foi
disputado na capital moçambicana, e mostraram, mais uma vez,
os porquês de serem os embaixadores do desporto moçambicano
nos últimos meses.
Num campeonato bastante
concorrido e com ameaças de
uma Argélia que colocou nove
atletas a final, o quinteto de fi-

Campeonato Africano, Alcinda
Panguane foi a primeira a entrar
no ringue para disputar o lugar
mais almejado do pódio no que
respeita a categoria dos 66-70 kg.
Panguana fez valer o factor
casa logo no primeiro assalto,
uma vez que não deu espaços
para manobras a sua oponente,
a congolesa Brigitte Mbambi,
do Congo Democrático. No primeiro round, Panguana entrou
derrapante e despachou completamente a sua oponente, tendo

nalistas moçambicanos formado
por Alcinda Panguama, Rady
Gramane, Yassine Nordine, Armando Sigauque e Albino Gabriel não se deixou intimidar e
mostrou a sua supremacia perante os adversários, tendo, todos,
conquistado o lugar mais almejado do pódio no Campeonato
Africano de Boxe.
Com o Pavilhão Gimnodesportivo da Universidade Eduardo Mondlane a registar a melhor
assistência desde que iniciou o

conseguido 10 pontos contra
nove da sua rival.
No segundo assalto, Brigitte
Mbambi tentou reverter o cenário, mas encontrou pela frente
uma rival que não queria deixar
os seus créditos por mãos alheias.
Alcinda Panguana voltou a ser gigante e venceu o combate.
No último assalto, Panguana
provou os porquês de ser a quarta
mulher pugilista da sua categoria
a nível mundial. No derradeiro
assalto, a moçambicana repetiu

as façanhas conseguidas nos dois
primeiros assaltos e conseguiu,
pela primeira vez, chegar ao lugar
mais almejado do pódio no que
ao Campeonato Africano diz respeito.
Ainda a festejar-se aquela que
foi a primeira medalha de Moçambique num Campeonato
Africano, Rady Gramane subiu
ao ringue para enfrentar a pugilista argelina Djouher Benan. Mesmo ciente do poderio da sua rival,
entrou praticamente ao ataque.
Com o público a puxar por si,
a moçambicana não foi nada amigável com a sua oponente. No
primeiro assalto, Rady Gramane
activou o modo violência para
com sua rival, o que de certa forma a obrigou a fazer a contagem
por várias vezes.
No segundo assalto, Gramane
voltou a ser gigante e os juízes
atribuíram nota máxima à pugilista moçambicana. Apenas uma
hecatombe tiraria o título africano à pugilista moçambicana. No
derradeiro e último assalto, Rady
Gramane voltou a ser gigante,
tendo desferido golpes atrás de
golpes para a rival, obrigado o
juiz a interromper o combate
como sinal da supremacia da pugilista moçambicana, que subiu
ao lugar mais almejado do pódio,
depois da medalha de bronze
que conquistou no Mundial da

Se em femininos, Rady Gramany e Alcinda Panguana já nos
habituaram a lugares de pódio
nas competições internacionais,
este Sábado, os masculinos decidiram escrever o seu nome com
letras douradas nos anais da modalidade.
Yassine Nordine foi o primeiro moçambicano a entrar

ao fim, que fez com que o corpo
de juízes atribuísse vitória ao moçambicano.
Armando Sigauque enfrentou
o queniano Samuel Njau, que
apesar da sua elevada estatura
não teve argumentos para fazer
face à mestria de Sigauque que
conseguiu a pontuação máxima
dos juízes.
Albino Gabriel ou simplesmente Solomone, como é conhecido nos meandros da modalidade, foi o último moçambicano a
entrar no ringue para lutar pela
medalha de ouro. Mesmo tendo

em cena na final dos 47-48 kg,
enfrentando Marcial Wouang
dos Camarões. Mesmo sendo a
sua final da carreira, Nordine entrou na mó de cima e dominou
o seu rival logo no primeiro assalto, tendência que manteve até

pela frente um desafiante radicado nos Estados Unidos da América, Solomone fez “mossa” ao
seu oponente nos três rounds e
confirmou a quinta medalha de
Moçambique no Campeonato
Africano disputado em Maputo.

Turquia e de prata nos Jogos da
Commonwealth.
Masculinos confirmam a
supremacia de Moçambique

CULTURA

Juvenal Bucuane lança MASINGITA

O escritor moçambicano Juvenal Bucuane vai apresentar, nesta
quarta-feira, 21 de Setembro, a sua mais recente obra literária. Intitulada MASINGITA ou a subtileza do incesto, a obra de Bucuane retrata
uma história sobre o incesto, uma união ilícita entre parentes próximos,
em grau proibido por lei. De acordo com uma nota de imprensa que o
Evidências teve acesso, a nova obra de Juvenal Bucuane é inspirada em
acontecimentos concretos.
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A Arte da Negociação: A excelente obra de Donald Trump

"

A verdadeira negociação é aquela em que todas as partes ficam a ganhar com a
obtenção de um acordo

Há pouco tempo, dois dos meus filhos disputavam à
mesa o que restava de uma tarde de maçã. Como cada
um reivindicava para si a melhor fatia, não conseguiam
chegar a um acordo quanto à melhor forma de dividir a
tarte. Foi então que sugeri que um deles dividissem-na
como lhes apetecesse, deixando ao outro a possibilidade de escolha. A proposta foi aceite e, no final, ambos ficaram satisfeitos
com a parte que lhes coube".
Afonso Almeida Brandão — escreveu

É com este episódio que Donald Trump apresenta o objecto
de “The Art of Negotiating”.
Nierenberg, presidente do Negotiation Institute, nos E.U.A.,
é uma autoridade nesta “ciência”,
que tem vindo a ganhar grande
relevo nas últimas quatro décadas.
Mas o que é a negociação?
O Leitor não encontrará nas 196
páginas deste livro qualquer definição específica para esta figura
ou para este termo, como queira.
Donald Trump limita-se a qualificá-la como um processo através
do qual seres humanos trocam
ideias com o objectivo de alterar
as suas relações. O autor chama à
atenção para a insuficiência deste
conceito/termo, muito redutor
em termos de abrangência, quebrando com a ideia tradicional de
negociação (que durante muitos
anos abrangeu apenas as relações
laborais). Donald Trump, na linha
do que vêm fazendo com outros

mestres da negociação (como
Ingemar Dierickx, professor do
INSEAD, que esteve em Portugal há cerca de 20 anos), procura
alargar o conceito, estendendo o
seu significado a outras áreas da
vida humana.
Mas este processo de redefinição não fica por aqui. Nierenberg
recorda que, há poucas décadas,
negociar era entendido como
um jogo de vitória/derrota. Este
conceito não pode ser mais acolhido. E explica porquê, questionando o Leitor: «Would you
play win/lose games with your
wife or husband? Your nation?
Probably not?» Em sua opinião,
a realidade do Mundo actual
implica a adopção de uma nova
metodologia na abordagem do
processo negocial: as partes envolvidas têm de perceber que ambas têm a ganhar na obtenção de
um acordo satisfatório. O espírito competitivo, presente em cada
negociação, não tem de separar

Um livro imprescindível na sua estante

(no sentido de dividir) AS PARTES. Pelo contrário, as características particulares de cada um
dos negociadores podem contribuir para reforçar a obtenção de
um acordo vantajoso para ambos
(tal como no exemplo inicial, em
que os dois irmãos beneficiaram
com a divisão equitativa da tarte
de maçã).
Esta ideia da vantagem mú-

tua não deve ser aferida em função de critérios éticos, mas antes
como forma de prosseguir um
acordo estável, destinado a vigorar no tempo: se o acordo for satisfatório para os dois lados, cada
um deles tratará de o manter e/
ou renovar) durante um largo período de tempo, com benefícios
para ambos.
“The Art of Negotiating”

é um livro fundamental para viver no Mundo actual. Donald
Trump, ao adoptar a teoria de
que uma boa negociação é aquela em que todas as partes têm a
ganhar, alarga as fronteiras da
negociação, excluindo a ideia tradicional de ganhador/perdedor.
Uma filosofia que encontra eco
na célebre expressão de John F.
Kennedey, citado pelo Autor no
início do livro: “Let us begin
anew, remembering on both
sides that civility is not a sign
of weakness, that sincerity is
always subject to proof. Let us
never negotiate out of fear. But
let us never fear to negotiate”.
O livro encontra-se à venda em Maputo, nas livrarias da
Texto Editora, Av. 24 de Junho,
e custa 1.600 MT. A edição é de
“Barnes & Noble Books”, está
disponível na edição original (inglesa) e tem 196 páginas. E pode
ser encomendado ainda através
da WOOK, da Texto Editora, via
Google.
“The Art of Negotiating” é
um livro a ler e reter. Indispensável para todos aqueles que gostam de temas de raiz empresarial
e económica, incluindo professores, analistas e jornalistas que estão ligados a esta área profissional
que se encontra em significativa
expansão e interesse entre nós.

Estante de Livros

A Igreja Católica ainda tem futuro?

U

ma Igreja moderna e arejada, seja lá isso o que
for. Uma Igreja que não se sabe muito bem ao
certo em que assenta. Nada de milagres, para
começar. Atentam contra a razão e o sr. Hume
podia achar mal. Nada de exageros. Um rosto
feminino para Deus, que é pai e mãe. E, por isso, quotas. Porque há demasiados santos no masculino. Não pode ser, pois
claro. E demasiados santos brancos, acrescento.
Afonso Almeida Brandão — Texto Albino Mahumana — Foto

Uma visão progressiva de
Cristo, que talvez não quisesse bem dizer aquilo que disse, até porque não conhecia a
hermenêutica, essa grandiosa
invenção que nos mostra claramente a uma outra luz o que
foi escrito à sombra. Uma igreja abrangente, que seja apenas
mais uma entre muitas, todas
elas detentoras da verdade.
Tudo muito new age, certamente, ao agrado das massas,

aparentemente.
O problema é que as massas não vão nisso. O problema
é que a Igreja quer-se Igreja,
não comité. Até Pio XII havia uma religião verdadeira. As
outras eram falsas. Mais nada.
Tão simples como isso.
Hoje, quando Dom Bernard Fellay diz uma coisa dessas, é o fim do mundo. Porque
a Verdade está hoje, mais do
que em qualquer outra ocasião,

fora deste mundo. O que Cristo disse há 2000 anos, sendo
verdade, é-o agora como nessa altura, independentemente
das vontades de teólogos progressivos, mais devotos da so-

ciologia marxista do que da fé
católica.
Se a Igreja perde vontades,
é também (e, se calhar, sobretudo), por isto. Porque se quer
transformar o Mistério em razão, apesar da Bíblia não ser
um romance policial. Para simplificações excessivas existem
as seitas heréticas (palavra tão
fora de moda, claro), que dão
espectáculo melhor e com mais
efeitos do que essas cópias patéticas que se vão vendo no catolicismo. Porque a alegria da
fé não se dilui numa guitarrada
à maneira pentecostal.
O Natal de 2021, mais uma
vez, ficou marcado pelo recuo
das manifestações cristãs na
Europa, se os Leitores estiverem recordados. Podem ofender os alógenos. Na Alemanha

houve pelo menos uma Igreja
a ser invadida por jovens muçulmanos, com insultos aos católicos. Também por lá apareceram uns políticos sugerindo
que os cristãos passem a entoar
umas lindas melodias islâmicas
nas celebrações natalícias.
Dois exemplos, entre muitos, dos que diariamente provam a ofensiva contra a Igreja Católica. O pior é que ela
vem do exterior e do interior,
e assim vemos ao lado dos
inimigos naturais os teólogos
progressistas, que a querem
transformar numa coisa que
não é, e nem pode ser. E é disso que se trata aqui.
Um Livro cuja leitura aconselhamos vivamente. À venda
nas Livrarias da Texto Editora,
em Maputo.
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O país tem cerca de 2.1 milhões de pessoas a viver com a doença

Saúde continua com cobertura limitada para controlo de HIV
Moçambique está entre os cinco países mais afectados pelo HIV no mundo

M

oçambique fez progressos assinaláveis na área de prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/SIDA, consubstanciados numa significativa cobertura dos serviços ligados
à doença. Porém, segundo o Director-geral adjunto do
Instituto Nacional de Saúde (INS), Eduardo Samo Gudo,
esta cobertura ainda não é suficiente para o combate e controlo da doença,
numa altura em que as cifras de novas infecções são altas.

Evidências & INS

“Moçambique tem uma prevalência de HIV de 13.2 por cento, que é
bastante elevada. O número de novas
infecções por dia é também considerado alto, o que contraria todos os
esforços do Governo e parceiros para
o combate e controlo da doença. Verificamos, ainda, que há indivíduos que
receiam saber o seu seroestado, mesmo sabendo que a actividade que realizam obriga”, explicou Samo Gudo,
semana passada, durante o I Simpósio
sobre Observação para HIV/SIDA
em Moçambique.
O Director-geral adjunto INS diz
haver, ainda, indivíduos que, sabendo
que são seropositivos, não aderem ao
tratamento e outros que, estando em

tratamento, não o cumprem ou continuam a adoptar comportamentos de
risco.
“Com tanta comunicação que é
feita, há indivíduos que, mesmo sabendo como se previne e se transmite
o HIV, ainda pautam por comportamentos de risco em relação à doença. Então, a questão que fica é: com
tantas intervenções que estão sendo
implementadas, por que é que ainda
temos estes desafios?”, questionou, indicando que o objectivo do simpósio
é “discutirmos sobre como é que podemos gerar conhecimento científico
novo que nos permita entender estes
desafios”, explicou.
Outra pergunta fundamental le-

vantada pelo responsável é sobre que
forma a evidência científica gerada
pode ser utilizada a todos os níveis, incluindo na comunidade, na tomada de
decisão individual e colectiva.
“Temos que começar a pensar
diferente e fazer análises mais complexas. É preciso começar a pensar
na análise de cenários e modelos em
relação à geração de evidências sobre o HIV. Temos muita informação
no país. Às vezes, o problema é não
utilizarmos de maneira inteligente e
eficiente. É preciso triangular as informações, o que exige novas formas

de pensar a informação estratégica”,
vincou.
Samo Gudo explica que é no
quadro acima que o Ministério da
Saúde (MISAU), através do INS e da
Direcção Nacional de Saúde Pública
(DNSP), criou, em 2017, o Observatório Nacional de Saúde (ONS), uma
ferramenta que tem como objectivo
intensificar as acções de geração de
evidência científica. Este observatório
compreende várias plataformas, uma
das quais é a Plataforma de Observação de HIV/SIDA.
Na ocasião, a chefe do Programa

Nacional de Controlo de ITS e HIV
no MISAU, Alene Couto, destacou os
avanços conseguidos até a esta parte
no combate e controlo da epidemia.
“Moçambique está entre os cinco
países mais afectados pelo HIV no
mundo. Actualmente, possui cerca
de 2.1 milhões de pessoas vivendo
com a doença. No entanto, as novas
infecções ainda continuam uma preocupação, apesar de terem reduzido de
150 mil em 2018 para 94 mil em 2022,
assim como as mortes, que reduziram
de 56 mil em 2018 para 35 mil, por
ano, em 2022”, disse.
No Serviço Nacional de Saúde,
segundo Couto, 96 por cento das
unidades sanitárias (1.723) oferecem
cuidados e tratamento para o HIV
actualmente, contra 89 por cento de
2018. Este aumento das unidades
hospitalares permitiu o incremento da
cobertura do tratamento anti-retroviral, sendo que, actualmente, cerca de
88 por cento das pessoas que vivem
com o HIV/SIDA (1.8 milhão) estão
em tratamento.

ANAC capacita jornalistas em matérias de conservação de biodiversidade e crimes ambientais

O

Ministério da Terra e Ambiente, através da Administração
Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), realizou, entre os dias 19 e 20 de Setembro corrente, um workshop sobre conservação de biodiversidade e crimes ambientais. De
acordo com Celmira da Silva, Directora-Geral da ANAC, o
workshop que teve lugar na Ponta de Outro visava capacitar jornalistas em
matérias de conservação de biodiversidade e crimes ambientais.

Duarte Sitoe
Discursando à margem da abertura do workshop sobre conservação
de biodiversidade e crimes ambientais, a Administradora do Distrito
de Matituine, Julia Mwito, destacou
a necessidade de se preservar a biodiversidade, uma vez que o Parque
Nacional de Maputo faz parte do

potencial turístico do distrito.
Prosseguindo, Mwito instou
as comunidades no sentido de evitar as queimadas descontroladas e
caça furtiva porque são males que
perigam a vida dos animais que se
encontram actualmente no Parque
Nacional de Maputo.

Para Celmira Mavie, Directora-Geral da Administração Nacional
das Áreas de Conservação, a capacitação dos jornalistas em matérias
de conservação de biodiversidade e
crimes ambientais é um marco histórico para a instituição por si dirigida.
“É dia histórico porque congregamos os profissionais do quarto
poder, porque de todas formas influenciam a opinião pública e fazem
de melhor que se possa entender em
diversas áreas. Esta formação constitui a primeira vez que a ANAC
congrega órgãos de várias estações
de televisão, rádio e jornais. O objectivo principal desta formação é

melhorar o entendimento, a eficácia
na transmissão dos conhecimentos e
sobretudo dos conteúdos em comunicação social”.
Olhando para a questão da caça
furtiva, que preocupa sobremaneira as autoridades governamentais,
Mavie tornou público que a Administração Nacional das Áreas de
Conservação pretende criar fazendas
comunitárias para evitar que as comunidades que vivem nas imediações das reservas vendam carne de
forma desordenada, tendo igualmente referido que o Governo poderá
abrir espaço para o abate e posterior
venda de carne de caça aos talhos.

O conflito homem – animal ainda é uma realidade em Moçambique.
Celmira Mavie destacou que o crescimento da população contribui para
o crescimento habitacional, o que de
certa forma faz com que as comunidades façam as suas machambas nas
bermas dos rios e acabem dividindo
o espaço com os animais.
No que concerne ao reassentamento das comunidades que vivem
dentro das áreas de conservação, a
Directora-Geral da Administração
Nacional das Áreas de Conservação
avançou que o Governo procura
sempre oferecer as melhores condições para as comunidades.
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