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DESTAQUE

Moçambique apoia candidatura

saudita para EXPO 2030

o 
gesto de reco-
nhecimento, pelo 
Chefe de Esta-
do moçambicano 
foi manifestado 
no domingo, 5 de 

março de 2023 na capital 
saudita, Riade, no balanço 
que marcou o fim da sua 
visita de trabalho de três 
dias, naquele país do Médio 
Oriente.

Filipe Nyusi revelou que 
quando Moçambique lan-
çou a candidatura a mem-
bro não permanente do 
Conselho de Segurança 
das Nações Unidas para o 
mandato 23/24, a Arábia 
Saudita foi um dos países 
que, prontamente, apoiou 
o nosso país. 

Aliás, este foi um dos 
pontos abordados no en-
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 Moçambique vai apoiar 
a candidatura da Arábia 
Saudita para acolher a 
EXPO Mundial 2030 em 
retribuição ao apoio dado 
por este país na candi-
datura do nosso país a 
membro não permanen-
te do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas.

contro restrito, mantido 
entre o estadista moçam-
bicano e o príncipe-her-
deiro da Arábia Saudita, 
Mohammad Bin Salman.

A EXPO Mundial 2030 é 
um evento global que reú-
ne milhões de visitantes, 
e tem em vista encontrar 
soluções para os principais 
desafios enfrentados pela 
humanidade.

No encontro de balanço 
da visita, o Presidente da 
República referiu que Mo-

çambique pode ser uma 
janela estratégica para a 
Arábia Saudita entrar na 
região Austral de África e 
buscar mais parceiros de 
cooperação na Comunida-
de de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) e no 
continente.

O Estadista moçambicano 
disse que o nível de coope-
ração diplomática, econó-
mica e comercial entre os 
dois países conheceu uma 
dinâmica histórica que vai 

trazer vantagens mútuas.

Na reunião restrita en-
tre o Presidente Filipe 
Nyusi e o príncipe-her-
deiro, da Arábia Saudita, 
Mohammad Bin Salman, 
com o objectivo de passar 
em revista as relações de 
amizade e cooperação, fi-
cou evidente a vontade de 
os sauditas se solidariza-
rem com Moçambique, que 
tem sido ciclicamente fus-
tigado por intempéries 
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Custo de vida está
cada vez mais alto!

À 
medida que o tempo passa, a vida fica cada vez 
mais cara. Não há equilíbrio entre a subida de pre-
ços dos produtos alimentares, dos transportes pú-
blicos e o salário que o povo aufere. Uma situação 
que deixa a maioria dos moçambicanos sem sabe-
rem o que o futuro lhes reserva.

Sabe-se que a maioria dos cidadãos vivem na extrema po-
breza. Há vezes que até dormem sem passar qualquer re-
feição e agora com os preços a dispararem, pergunta-se, de 
quem a culpa. É da conjuntura? Ninguém sabe, mas muito 
recentemente havia promessas de subsidiar os transporta-
dores e ou os passageiros para que não houvesse agrava-
mento nos preços dos transportes. Porém, nem uma e nem 
outra promessa foi cumprida. É triste ter dirigentes que não 
cumprem com as suas obrigações. Não respeitam o povo 
que o elegeu. Em que país estamos? O povo está cansado 
de tudo.

A miséria persegue o povo enquanto aqueles que se di-
zem empregados, vivem na fartura, a desfrutar do bom e 
do melhor à custa do suor deste povo que é chamado de 
patrão.  

Antes da entrada em vigor da nova tarifa de Chapa, na 
segunda-feira, 27 de Fevereiro de 2023, o Centro de Inte-
gridade Pública (CIP) havia alertado sobre o agravamento 
das condições de vida da maioria dos moçambicanos, so-
bretudo numa situação em que o país está a ser afectado 

por cheias e ciclone.

Recorde-se que as medidas do Pacote de Aceleração Eco-
nómica (PAE) anunciadas pelo Governo em Agosto de 2022 
incluíram a redução do Imposto sobre o Valor Acrescenta-
do (IVA), de 17 para 16%, e a redução do Imposto sobre o 
Rendimento e Pessoas Colectivas (IRPC) do sector dos 
transportes urbanos, de 32% para 10%, mas parece que 
não está a dar efeito na vida das pessoas que acordam cedo 
para mover a economia.

Para sustentar o tal feito, a economista e pesquisadora 
do CIP, Estrela Charles, apontou que estas reduções co-
meçaram a produzir efeitos a 1 de Janeiro deste ano, e, por 
essa razão, devia haver uma redução do preço de venda ao 
público de combustíveis e da tarifa de transporte público 
urbano.

A economista vai mais longe e diz: “ao fim do segundo mês 
da entrada em vigor da redução dos impostos referidos, a 
Autoridade Reguladora de Energia (ARENE) mantém a apli-
cação da taxa de 17% no preço final dos combustíveis, o que 
ao abrigo da lei n° 22/2022 de 28 de Dezembro é ilegal”.

Falta honestidade e transparência por parte daqueles 
que tomam decisões, pois não conhecem a realidade deste 
pacato povo. Não conhecem as suas dificuldades e muito 
menos os efeitos que esta subida pode trazer para os che-
fes de famílias que devem dar alimento, saúde e educação 
aos seus dependentes 

Por: Júlio Saúl
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Curtas notas biográficas
de Cláudia Chope

n
asceu em Maputo! 
O cumprimento 
da nobre missão 
de Juíza Presi-
dente do Tribunal 
Fiscal da imensa e 

rica Província da Zambézia 
levou-a a residir em Queli-
mane, sua capital! Cláudia 
Elisabet Torcato Chope 
transborda: alegria con-
tagiante, simpatia infinda 
e sorrisos graciosos! Nem 
as vestes da profissão que 
escolheu e a escolheu lo-
gram negar essa objectiva 
caracterização da Doutora 
Juíza, que em 2021 se es-
treou publicamente como 
escritora.  

Licenciada em Direito 
pela Universidade Eduar-
do Mondlane e aprimo-
rada especificamente em 
Magistratura Fiscal pelo 
Centro de Formação Jurí-
dica e Judiciária, Cláudia 
Chope Chegou à Zambézia 
em 2020, ida de Maputo, 
depois de uma passagem 
por Sofala. Faz parte dos 
15 Juízes Fiscais, que ex-
perienciaram o parto e a 
implantação dos Tribunais 
Fiscais no país, entre 2007 
a 2009, começando pelo 
Tribunal Fiscal da Cidade 
de Maputo. Em 2011, cria-
das que tinham sido as con-
dições, a jovem Magistrada 
Fiscal foi afecta à Sofala, fa-
zendo parte dos primeiros 
quatro Juízes com a incum-
bência de implantar o Tri-
bunal Fiscal naquela pro-
víncia. Cinco anos depois 
(2016), Chope regressa ao 
Tribunal Fiscal da Cidade 
de Maputo onde trabalhou 

até 2020, altura em que foi 
nomeada Juíza Presidente 
do Tribunal Fiscal da Pro-
víncia da Zambézia.

Se hoje Cláudia Chope se 
afirma e se reafirma como 
Juíza Fiscal e escritora acti-
va no panorama de criação 
e publicação literária em 
Moçambique, o seu percur-
so académico inicial tam-
bém já mostrava indícios de 
uma figura voltada à vitória 
sobre desafios que se lhe 
imponham a cada passo! 
Com efeito, entre o ensino 
primário e médio a perse-
verante estudante regista 
uma passagem por várias 
escolas, com extravasan-
te garra e determinação, 
virtudes que a levaram à 
conclusão da 12a Classe na 
Escola Secundária Josina 
Machel (1998), como aluna 
externa no mesmo ano em 
fez a 11a Classe presencial 
na Escola Secundária da 
Matola. No ano seguinte, 
Cláudia Chope ingressa ao 

ensino superior, passando 
logo na sua primeira ronda 
de exames de admissão. Em 
tempo regulamentar, sem 
esforço pelo brilhantismo, 
todavia com a sua deter-
minação aguerrida obteve 
a Licenciatura em Direito 
pela Universidade Eduardo 
Mondlane, de 1999/2000 a 
2005. Caso de muito raro 
sucesso para a época e nos 
dias que correm com os 
solavancos a que incorrem 
os jovens. Em 2007, com 
clara ideia de se entregar 
ao serviço público, ingressa 
ao Centro de Formação Ju-
rídica e Judiciária, onde se 
forma especificamente em 
Magistratura Fiscal.          

Fruto do amor entre Gra-
ciano Chope e Mercedes 
Filipe, a Juíza e escritora 
Cláudia Chope é casada 
com Florêncio Manhiça, 
que se tem revelado um 
esposo com sentido de mis-
são familiar apoiando-a em 
tudo quanto a mantenha 

nos carris ponderosos e a 
conduza à cada vez maior 
valorização da sua batalha 
de servidora pública ab-
negada e dama literária de 
quilates invejáveis. Grande 
orgulho dos pais, é mãe da 
pequena Sharon Vanessa 
de Chope Manhiça, que na 
sua tenra idade (10 anos) 
já projecta seguir trilhos 
literários da progenitora. 
Esta escritora com início de 
publicações em livros em 
2021 já brindou os leitores 
com 4 livros publicados: 
Mendigos de Uniforme, Vi-
das Paixões e o Oculto, O 
menino da Cidade de Betão 
e a Menina que Contava 
Estrelas, tendo para breve 
pelo menos 3 novas pro-
postas interessantes para 
o agrado das artes e letras! 
Um dos sonhos da escritora 
é que as suas estórias se-
jam um dia transformadas 
em peças de teatro, novelas 
ou filmes. (RMM/Cortesia 
COMPCAC.Editora) 

Falar do mundo Automóvel em Moçambique, é obrigatório falar da NBC, fundada em 1999 na cidade de Maputo.

Comercializa consumíveis para automóveis, acessórios industriais, sobressalentes, material de segurança e
ferramentas, tudo ligado ao ramo automóvel e industrial. Para além de Maputo tem duas delegações no centro e 
norte do país, Beira e Nacala para um melhor posicionamento de mercado.
Com mais de 20 anos, a NBC conseguiu atingir uma carteira de mais de 1.000 clientes, estando 33% inseridos nas 
100 Maiores Empresas de Moçambique. 
Este crescimento deve-se não só à qualidade dos nossos produtos, mas também à constante luta da nossa equipa 
de profissionais para prestar serviços de qualidade e manter sempre os nossos clientes satisfeitos.

Somos o melhor parceiro de negócio, todo o nosso serviço é personalizado, com técnicos especializados nas
diferentes áreas e damos aconselhamento em serviço de pré e pós-venda. 
Os nossos preços são competitivos porque temos a representação e exclusividade de muitas das melhores marcas 
mundiais do mundo automóvel, e fazemos a distribuição em todo o território nacional do Rovuma a Maputo. 
Fazemos ainda a gestão de frotas de muitas empresas a nível nacional sempre com acompanhamento profissional. 

20 anos a representar grandes marcas mundiais do sector automóvel e industrial, com experiência, profissionalismo 
e a preços competitivos.

SOMOS NBC

nbc.co.mz @nbcmz

Maputo: 82 / 84 3157220  • Beira: 23 324 872 / 3 • Nacala: 82/84 501 3520+258 85 264 9900
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a
s calamidades naturais que ciclicamente têm vin-
do a assolar o país mostram cada vez melhor quem 
se tem colocado à pronta disposição de cidadãos 
que precisem de ajuda numa situação de emer-
gência. Já não é preciso usar lupas para que tal se 
perceba! 

Talvez de sobrevoos se precise para constatar que os elei-
tores dos eleitos a estes se têm antecipado. Enquanto se 
alinham sessões de concertação, entre gravatas e perucas 
de último grito, algures em Maputo, para se soltar a ajuda 
que se atrasa, merecem todo o reconhecimento popular os 
próprios populares, os cidadãos eleitores. E só depois os ci-
dadãos eleitos. Sim, só depois de tardiamente se fazerem 
aos seus eleitores inundados ou sitiados com aliciantes, por 
vezes tão-somente alucinantes pacotes de medidas de mi-
tigação. 

As redes sociais não escodem quem faz o quê prontamen-
te e em primeiro lugar que quem de direito. Mostram quase 
em tempo real de quem foi a primeira ajuda que chegou! 
De quem veio o primeiro gesto de salvamento! Quem foi 
que deixou menos concidadãos levados pelas águas ou com 
perdas materiais sem restauro! Pois claro! Casos recentes 
sumarizam que têm sido os próprios cidadãos eleitores e 
não os seus cidadãos eleitos que cedo se desdobram em 
mútua solidariedade. 

Em raríssimas excepções, principalmente ao nível local 
de algumas autarquias, temos visto determinados eleitos 
agindo para além da caixa, fazendo-se à lama com os seus 
executivos. E fazem-no de botas em terras já sem firmeza, 
engolidas pelas furiosas enxurradas! Não o fazem sobre-
voando povoados em helicópteros de levantamento da 

situação. Já conhecida como lastimável! Necessitando de 
ajuda imediata! Que se calhar poderia ser iniciada com os 
recursos financeiros usados nas recorrentes missões de 
averiguação protelando missões de salvamento.

Em concertação reactiva, cidadãos eleitos se repetem 
na proliferação de Comissões Intersectoriais cuja primeira 
atribuição tem sido quase sempre a definição dos seus Ter-
mos de Referência ou seja, das suas atribuições e compe-
tências, e da gigantesca logística inerente. De concertação 
em concertação intersectorial até que se chegue à delibe-
ração executiva dos dignitários, só mesmo num futuro pró-
ximo sine die a urgente ajuda solidária de quem tem a obri-
gação de providenciá-la, sem demoras, desembarca e por 
ela se luta no turbilhão de sofrimento e incerteza de cada 
minuto. E sem piedade, em concertação mais pela base da 
pirâmide, até se rouba a ajuda a quem tudo a natureza aca-
bou de roubar!

 Porém, concertados proactivamente pela sua solidarie-
dade altruísta, sob custo e risco próprios, sem olharem para 
os honoris causa, certificados de excelência ou prémios 
que jamais lograrão receber pelos seus reais feitos, cida-
dãos eleitores saem ao teatro operacional das calamidades 
naturais que se lhes abatem! Por justa causa magnânimos 
anónimos heróis de salvamento se tornam. Esses cidadãos 
eleitores fazem salvamentos sem ajudas de custo no susto 
que as mudanças climáticas infligem a outrem, dando uma 
verdadeira pedagogia de governação em situação de emer-
gência como ELEITORES NA PRONTIDÃO, deixando os 
ELEITOS EM CONCERTAÇÃO para a sua demorada porém 
certa hora, uma vez que se acredita nunca ser tarde demais 
para providenciar salvamento e ajuda! 

PUBLICIDADE

Eleitores na prontidão,
eleitos em concertação!

Por: Roseiro Mário Moreira 
PARA ALÉM DA CAIXA 17
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Por: Delmar Maia Gonçalves“Prioridades para a Lusofonia”
No rescaldo de um Congresso Lusófono
“Eu sou a minha singularidade.”
DMG
“Quando estou na poesia tudo se torna mais claro.”
DMG

I
Importa salientar que a Comunidade de Países de Lín-
gua Portuguesa(CPLP), tem um enorme potencial por 
explorar e que seria   importante de uma vez por todas 
traduzi-los em verdadeiros ganhos para os povos e co-
munidades dos nossos estados e para o conjunto da 
CPLP (incluindo a Guiné-Equatorial).

Fundamental é que se criem condições para ela cumprir 
o seu papel , que se disponibilizem mais meios para atender 
às crescentes exigências e  anseios da sociedade civil. Ao 
contrário do que devia suceder, em vários países da comu-
nidade, a maioria dos cidadãos não se sentem nem obriga-
dos, nem motivados nem impelidos a nada, porque não se 
sentem verdadeiramente sujeitos activos das suas socie-
dades e comunidade, por razões diversas. Não se verifica   
portanto uma  participação cívica activa e efectiva.

Um exemplo desse marasmo da comunidade passa-se por 
exemplo em Portugal onde em 1991 , o SEF(Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras) registava 113.878 imigrantes  le-
gais dos quais 40% (45.795) eram provenientes / oriundos 
dos chamados PALOP(Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa).

O número efectivo de africanos que residiam em Portu-
gal ao certo ninguém sabia. A única certeza que se tinha é 
que a maior parte deles estava ilegal.

Os graves problemas da integração de um número tão 
elevado de imigrantes foram-se agravando ainda mais, de-
vido à contínua chegada de novos imigrantes ilegais e à cla-
ra incapacidade do estado português para resolver muitos 
problemas estruturais ,tais como , a habitação, a assistência 
social, o apoio familiar ,o apoio educativo,etc.

O resultado previsível de resto, foi o aumento da exclu-
são social, com todos os problemas que isso implica, em lar-
gos estratos da população africana e portuguesa residente 
em Portugal.

Devido às profundas mudanças na composição da imi-
gração neste início do século XXI, os africanos residentes 
têm sido fortemente penalizados. A maioria dos novos imi-
grantes são oriundos do Leste Europeu(Rússia, Ucrânia, 
Moldávia, Roménia, Polónia, Bielorrússia, Lituânia, Letónia 
e Estónia), mas também do Brasil que competem agora no 
mercado de trabalho com os africanos e afrodescendentes, 
mas com enormes  vantagens comparativas, dado que pos-
suem mais e melhores habilitações escolares, académicas 
e profissionais. Este facto voltou de novo a agravar a difícil 
situação dos africanos e afrodescendentes em Portugal, 
exigindo da parte do estado português medidas mais ade-
quadas e adaptadas ao novo contexto e realidade actual.

Por outro lado, há notícias provenientes de Moçambique 

que falam da expulsão anual regular de trabalhadores e 
empresários portugueses estabelecidos no país , por terem 
vistos de permanência expirados ou anulados.

Ora, a CPLP poderia e deveria ser uma grande  possibili-
dade para a resolução definitiva dos problemas desde an-
tes da criação da organização e mesmo antes da entrada de 
Portugal na União Europeia(UE).

É certo que os estados têm obrigatoriamente que assu-
mir protagonismo maior com as funções que lhe são ineren-
tes pelas leis fundamentais e também pelas estratégias de 
integração regional e global no panorama político.

Não é no entanto viável, existir desenvolvimento de uma 
consciência colectiva de comunidade (que nos falta efecti-
vamente), não nos admiremos que se coloquem alguns pro-
blemas com o termo Lusofonia que nos pretende apenas 
agregar  e congregar enquanto não houver consciencializa-
ção dos cidadãos sobre a necessidade de uma maior inter-
comunicação e cooperação efectiva dos diferentes povos 
de cada país entre si.

Só dessa forma poder-se-ia encontrar um maior consen-
so e uma maior coesão para formular as propostas que a 
sociedade civil lusófona deveria apresentar aos estados e 
isso só se concebe e consegue com um verdadeiro envolvi-
mento cívico.

Somos defensores de uma regulação clara e transparen-
te que contemple, em primeiro lugar , a livre circulação de 
certos grupos profissionais que compõem as nossas socie-
dades civis sobretudo nas áreas cultural, académica, cien-
tífica, médica, militar, policial ,empresarial, judiciária, des-
portiva e informativa. E mais tarde, caminharmos para uma 
abertura do espaço da comunidade ao cidadão comum com 
responsabilização ao próprio

As nossas preocupações desconfortam-nos, porque na 
verdade, procuramos em nós as respostas que só os políti-
cos e os diplomatas com responsabilidade e poder  na fun-
dação desta comunidade poderiam dar. Sendo certo que  
não se pode nem se deve transformá-lo num espaço apenas 
político para os políticos ou apenas empresarial para os em-
presários.

Uma discussão franca e aberta no seio da comunidade 
,com a participação da sociedade civil sobre os problemas  
que nos afectam colectiva e individualmente(em cada um 
dos estados) seria premente na conjuntura actual em que 
muitos dos traumas entranhados nas nossas relações se es-
bateram.

Delmar Maia Gonçalves
(Presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos – 

CEMD e Coordenador do MIL Moçambique) 
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Visão de
Yassin Amuji

N
ós não somos pobres, essa é uma imagem que nos é 
vendida para nos conformarmos com o pouco.
Quando se diz: a luta contra pobreza absoluta, 
quando as ONGs fazem fotos de meninos a bebe-
rem água suja como propaganda para conseguirem 
doadores para seus programas, quando procuram 

de uma ou outra forma um poverty porn (pornografia da 
pobreza), acabamos pensando que somos assim e ficamos 
relaxados a espera de donativos.

Temos problemas sim, mas são nossos e devem ser re-
solvidos por nós. Os outros querem somente audiência e 
protagonismo com os nossos problemas (que eles também 
tem, se calhar até pior, mas não cabe a mim aponta-los).

Este País pobre tem ouro, diamante, rubi, petróleo e gás. 
Tem areias pesadas, grafite, alumínio, e muito mais. Este 
País pobre é campeão africano de boxe, para além da me-
dalha de prata nos jogos da Commonwealth e bronze no 
Campeonato do Mundo.

No voleibol de praia somos 6 vezes consecutivas cam-
peões da Região VI de África, e vice-campeões de África. 
Somos 3 vezes campeões do mundo do salto à corda; somos 
os melhores de África nas modalidades de vela e canoa-
gem; chegamos a ser vice-campeões africanos de futebol 
de praia, e ainda organizamos com sucesso o campeonato 
africano de futebol de praia; fomos ainda campeões da CO-
SAFA de futebol de praie e de futebol 11 de sub-20.

Os “pobres” Moçambicanos continuam a conquistar a 
África e o Mundo, como a recente conquista da Sahima Ha-
jat, que venceu o MasterChef de Portugal demonstrando a 
essência de Moçambique! Juju Rombe disse: dizer “como 
as pessoas de Moçambique” é globalizar. O correcto seria: 
como em algumas partes de Moçambique”.

Se estamos a lutar contra os inimigos de dentro que ten-
tam implantar-nos a mensagem de que somos pobres, ire-
mos também lutar contra os inimigos de fora.

A luta continua
Yassin Amuji
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 Atento ao desenvolvi-
mento da mesma e po-
sicionando-se como um 
parceiro na sua catali-
sação, o Absa Bank foi 
o patrocinador do maior 
encontro regional, o Mi-
ning Indaba 2023, sob o 
tema – Unlocking Afri-
can Mining Investment: 
Stability, Security, and 
Supply, (Desbloqueando 
o Investimento Mineiro 
Africano: Estabilidade, 
Segurança e Forneci-
mento) que teve lugar 
recentemente na Cidade 
do Cabo, na África do Sul.

Grupo ABSA patrocina
encontro regional Indaba

a
lém de ser um 
líder no financia-
mento do sector 
de recursos na-
turais e energia, 
o banco posicio-

na-se, como o parceiro 
estratégico dos projectos 
ligados à área da mine-
ração em África, tendo 
nesta conferência parti-

lhado a sua experiência 
na matéria, ao participar 
em alguns dos painéis de 
discussão.

Foi com os olhos postos 
no futuro da mineração 
em Moçambique, e à pro-
cura, não apenas de novas 
oportunidades, mas tam-
bém, de novas soluções 

para apoiar continua-
mente os seus clientes 
que a Directora da Banca 
Corporativa e de Investi-
mentos, Patrícia Darsam, 
representou o banco e 
reconheceu que o “sec-
tor da mineração é, sem 
sombra de dúvida, um dos 
nossos pilares estratégi-
cos e onde pretendemos 

continuar a liderar”.
A Mining Indaba é uma 

plataforma que promove 
reformas sustentáveis e 
o investimento no sector 
mineiro a nível do con-
tinente africano, tendo 
a participação de várias 
empresas e projectos  que 
englobam a rede pan-afri-
cana e internacional. 

- a indústria da mineração tem vindo a crescer exponencialmente em África,
criando impactos positivos nas economias locais

PUBLICIDADE
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 O Moza Banco parti-
cipou na manhã de hoje, 
15 de Fevereiro, no Ho-
tel Meliã, em Maputo, no 
Breakfast on Economics 
and Business (Pequeno 
almoço sobre economia 
e negócios), com o tema 
“Perspectivas Macroe-
conómicas para 2023 e 
Sustentabilidade das em-
presas Moçambicanas”.

Moza Banco debate sustentabilidade

das empresas moçambicanas

t
rata-se de um 
evento promovido 
pela Associação 
de Comércio, In-
dústria e Serviços 
(ACIS) em parceria 

com a Bolsa de Valores de 
Moçambique e o Moza, e 
que juntou vários actores 
relevantes no desenvolvi-
mento do país, com desta-
que para representantes 
do Sector Público, Agên-
cias de Apoio ao Desenvol-
vimento do Sector Privado, 
instituições diplomáticas, 
empresários, entre outros 
para uma reflexão sobre o 
cenário previsível para as 
empresas moçambicanas 
em 2023 e sua sustentabi-
lidade.

O Moza Banco integrou 

o painel de oradores, re-
presentado pelo Membro 
da Comissão Executiva, 
Jaime Joaquim, cuja abor-
dagem se centrou nas so-
luções que a Banca tem 
para financiamento as em-
presas, com enfoque nas 
linhas especiais de Crédito 
disponíveis no Moza.

“É do nosso maior inte-
resse contribuir de todas 
formas para apoiar o sector 
empresarial no país, e é por 
isso que apresentamos no 
evento soluções de finan-
ciamento, com destaque 
para as linhas de crédito 
com condições especiais e 
taxas atractivas, que per-
mitem ao empresariado 
recuperar, manter e/ou ex-

pandir as suas actividades 
garantindo assim a sua sus-
tentabilidade, mesmo num 
contexto ainda desafiante 
como o que nos encontra-
mos. Gostaria de aprovei-
tar a oportunidade para 
congratular a ACIS, por 
estabelecer esta importan-
te plataforma de diálogo e 
partilha de conhecimento, 
que visa aproximar empre-
sários nacionais a outros 
intervenientes no ramo do 
negócio, como é o caso da 
Banca, da Bolsa de Valores 
e a academia, por forma a 
tornar as empresas cada 
vez mais robustas e sus-
tentáveis”.

Integraram também o 
painel de oradores Alexis 
Meyer, representante do 

Fundo Monetário Interna-
cional em Moçambique e 
Salim Valá, Presidente do 
Conselho de Administra-
ção da Bolsa de Valores de 
Moçambique.

A participação e apoio 
do Moza Banco ao evento 
enquadra-se na aposta da-
quela instituição financeira 
em fomentar a actividade 
empresarial no país, nos 
mais variados sectores, 
através da disponibilização 
de soluções financeiras in-
tegradas para responder as 
diversas necessidades das 
empresas moçambicanas, 
contribuindo assim para o 
desenvolvimento socioe-
conómico sustentado e in-
clusivo do País 
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Valá convida Classe Empresarial

a usar o Mercado Bolsista
 O Presidente do Con-

selho de Administração 
(PCA) da Bolsa de Valores 
de Moçambique (BVM), 
Salim Cripton Valá, fez 
este convite as empresas 
para usarem os produtos 
e instrumentos financei-
ros disponíveis no merca-
do bolsista, recentemen-
te em Maputo, durante o 
“Breakfast on Economics 
and Business”, que de-
bateu as perspectivas 
macroeconómicas para 
2023 e a sustentabili-
dade das empresas mo-
çambicanas. O evento 
foi promovido pela pela 
Associação de Comér-
cio, Indústria e Serviços 
(ACIS), em parceria com 
a BVM e o Moza Banco.

s
egundo Salim 
Valá, a classe em-
presarial deve, a 
par do Estado, as-
sumir a dianteira, 
pois a Bolsa apre-

senta vantagens competi-
tivas, no que respeita ao 
custo do financiamento. 

“Nós, como BVM, não 
estamos satisfeitos, por-

que temos atualmente 
apenas 12 empresas co-
tadas, e uma capitali-
zação bolsista em % do 
PIB de 24,5%. Estamos a 
trabalhar para ter mais 

empresas cotadas, e os 
empresários e investido-
res devem encarar a BVM 
como uma plataforma fiá-
vel, credível e viável para 
fazer negócios”.
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Salim Valá foi chama-
do à mesa-redonda para 
abordar o Empoderamen-
to e Capacitação das Em-
presas Moçambicanas, 
o qual, depois de traçar 
o quadro empresarial 
nacional, se referiu à ne-
cessidade urgente de ca-
pacitação das empresas 
nacionais.

A capacitação das em-
presas, no entender do 
PCA da BVM, vai contri-
buir, por um lado, para as 
tornar verdadeiramente 
competitivas, sustentá-
veis e, por outro, para a 
dinamização da economia 
do país que, não obstante 
os choques externos e in-
ternos, tende a apresen-
tar sinais de recuperação.

“A capacitação é vital 
para as empresas. O for-

talecimento da própria 
instituição, do capital 
humano adequado e cali-
brado para os desafios do 
país e globais, é um activo 
económico para o pró-
prio sector empresarial. 
Listar-se em Bolsa é uma 
forte vantagem compe-
titiva para as empresas”, 
sublinhou.

Posicionamento similar 
foi vincado por Jaime Joa-
quim, membro da Comis-
são Executiva do Moza 
Banco, para quem a capa-
citação deve ser inclusiva 
e abrangente.

Jaime Joaquim, afirmou 
que o Moza Banco tem ao 
dispor dos clientes (em-
presas) várias linhas de 
financiamento, que, no 
entanto, só podem ser 
acedidas por empresas 

que reúnem os requisi-
tos para o efeito, dentre 
os quais pontificam, por 
exemplo, a boa saúde 
económica e financeira, 
contabilidade organizada, 
plano concreto de amorti-
zação, entre outros.    

Por seu turno, o Pre-
sidente da Associação 
de Comércio, Indústria 
e Serviços (ACIS), Luís 
Magaço, entende que os 
sinais de retoma da eco-
nomia configuram, hoje, 
o renascer das empresas 
para o sector, espelhado 
sobretudo pelo número 
crescente de empresas 
que voltaram a filiar-se à 
agremiação.

“Algumas não estão ac-
tivas devido à situação 
difícil que todos atraves-
sámos nos últimos três 

anos. Contudo, a situação 
melhorou bastante e isto 
nota-se com o número 
crescente de empresas 
que voltam a filiar-se à 
ACIS e participar activa-
mente em todos os pro-
cessos”, disse Luís Maga-
ço.

A ACIS está representa-
da em todo país e conta, 
atualmente, com 600 em-
presas filiadas.

Para Alexis Meyer, re-
presentante do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) em Moçambique, 
todas as atenções devem 
estar viradas ao desen-
volvimento do capital hu-
mano, destacando que o 
mesmo pode servir de im-
portante catalisador para 
a dinamização da econo-
mia do país
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Valá insta jovens a serem
ousados na busca de soluções

 O Presidente do Con-
selho de Administração 
(PCA) da Bolsa de Va-
lores de Moçambique 
(BVM), o professor Salim 
Crípton Valá, proferiu no 
dia 21 de fevereiro de 
2023, uma aula aberta 
na Universidade Técnica 
de Moçambique (UDM) 
subordinada ao tema: o 
Sistema Financeiro Mo-
çambicano e o Contribu-
to do Mercado de Capi-
tais: Mitos, Realidades 
e Tendências. Uma aula 
bastante concorrida por 
estudantes e docentes 
daquela instituição de 
ensino superior. O pales-
trante apelou aos jovens 
para serem mais ousados 
na busca de oportunida-
des para as suas vidas.  

n
a referida aula, o 
PCA da Bolsa de 
Valores de Mo-
çambique, Salim 
Valá, disse que o 
mercado de capi-

tais vive dentro daquilo que 
designou de  preconceitos, 
falácias e mitos que afec-
tam a tomada de decisões 
financeiras. Salim Valá fez 
entender que o ambiente 

institucional é fundamen-
tal para a prosperidade do 
sector, ou seja, “instituições 
fortes e um sistema legal e 
regulatório eficiente são 
factores críticos para o de-

senvolvimento do merca-
do de capitais”, de modo a 
que possam ser capazes de 
atrair um grande número 
de investidores e de empre-
sas ao mercado bolsista”.
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Segundo disse, estabili-
dade das políticas macro e 
um forte ambiente institu-
cional não bastam, é neces-
sário uma boa infraestrutu-
ra financeira para facilitar 
a negociação e a troca de 
informação nos mercados.

Realçou aspectos em tor-
no da variável dimensão de 
mercado.  Neste contexto, 
entende que é necessário 
alargar a base de investido-
res para garantir a profun-
didade de mercado e a sua 
liquidez.

No actual contexto glo-
bal é notável a ocorrência 
e frequência de riscos ma-
cro-económicos e o grau 
de previsibilidade destes 
vem se tornando cada vez 
menor, aumentando des-
ta forma as incertezas na 
economia. Este fenómeno 
vem evidenciar a enorme 
necessidade de se ter for-
tes e eficazes mecanismos 
de gestão de risco, como 
forma de contornar e ul-
trapassar efeitos negativos 
resultantes da ocorrência 
destes riscos.

Contexto económico
nacional

Em relação ao contex-
to económico nacional. O 
PCA da BVM apontou que 
a Taxa de Crescimento 
do PIB cresceu de 12,1% 
(2001) para 7,7% (perío-
do 2002- 2015). A Taxa de 
Crescimento do PIB é de 
3,3% (período 2016-2019), 
e atinge - 1,3% em 2020 (a 
primeira recessão econó-
mica em 30 anos) 

“Para 2023/2024, Banco 
Mundial prevê crescimento 
médio de 5,7%, impulsiona-

do pelo início de explora-
ção do GNL (contributo de 
0,3% no PIB) e pelas medi-
das de estímulo à economia 
anunciadas no PAE”, disse. 

Das vulnerabilidades da 
economia nacional, segun-
do Valá, o realce vai para 
a baixa produtividade, ca-
lamidades, instabilidade, 
endividamento e confiança 
do país no mercado inter-
nacional 

O sector bancário regis-
tou um aumento de lucros 

em cerca de 52,71% (1º  se-
mestre de 2022, BM - Bole-
tim de Estabilidade Finan-
ceira) e uma liquidez que 
permite assegurar a conti-
nuidade das operações de 
financiamento 

O mesmo sector registou 
um incremento anual do 
rácio de solvabilidade em 
116 pontos base (pb), si-
tuando-se em 26,76%, um 
crescimento dos activos 
em 6,13% (para 847 mil mi-
lhões de meticais) 



Terça-feira, 31 de Jan. de 2023
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 O Banco Mundial re-
novou o quadro de par-
ceria com Moçambique 
para o período 2023-
2027. A nova estratégia 
da instituição financeira 
internacional visa con-
tribuir para o desen-
volvimento verde, re-
siliente e inclusivo do 
país e contribuir para a 
recuperação económica.

Banco Mundial renova
parceria com Moçambique

p
arcerio de desen-
volvimento de Mo-
çambique desde a 
adesão às institui-
ções de Breeton 
Woods, em 1984, 

o Banco Mundial acaba de 
decidir, através do seu Con-
selho de Administração, re-
novar a estratégia de parce-
ria com o país.

A ser implementado en-
tre 2023 e 2027, o novo 
quadro de parceria está 
virado para um desenvolvi-
mento mais verde, resilien-
te e inclusivo.

“Esta estratégia vai in-

vestir em instituições in-
clusivas, lançando as bases 
para uma sociedade mais 
resiliente. Vamos apoiar o 
aumento de emprego in-
clusivo e verde, principal-
mente através da criação 
de oportunidades para 
mão-de-obra pouco qualifi-
cada fora da agricultura de 
subsistência”, diz a Direc-
tora do Banco Mundial em 

Moçambique, citada neste 
comunicado de imprensa.

Outro objectivo passa 
por apoiar o país a recupe-
rar a sua economia dos efei-
tos da crise da pandemia e 
da Guerra russo-ucraniana.

Durante este novo ci-
clo de parceria, o trabalho 
centrar-se-á no reforço da 
recuperação económica, 
em sintonia com as inicia-

tivas de reforma do go-
verno moçambicano, tais 
como o Pacote de Medidas 
de Aceleração Económica 
(PAE), lançado em Agosto 
de 2022.

O Banco Mundial insiste, 
por outro lado, na necessi-
dade de o país diversificar 
a economia e reduzir a de-
pendência na indústria ex-
tractiva.
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 Mais de mil e duzentos 
milhões de meticais se-
rão investidos no apoio 
aos Programas de Adap-
tação às Mudanças Cli-
máticas, nas províncias 
do Niassa e Nampula. 

Mais de 1.200 milhões de meticais para 
Adaptação às Mudanças Climáticas

o 
valor disponi-

bilizado, esta 

q u i n t a - f e i r a , 

pela coopera-

ção sueca tem 

por objectivo fi-

nanciar e implementar os 

planos de adaptação local, 

nos distritos, para reduzir a 

vulnerabilidade das comu-

nidades rurais e melhorar a 

resiliência face aos eventos 

extremos.

A vice-Ministra da Eco-

nomia e Finanças, Carla 

Louveira, destacou as res-

ponsabilidades dos gover-

nos locais no combate às 

alterações climáticas.

Carla Louveira falava, on-

tem, na Cidade de Lichinga, 

após a assinatura de me-

morado de entendimento 

entre o Governo de Mo-

çambique e a Cooperação 

Sueca, no âmbito do Pro-

grama Local Climate Adap-

tive Living Facility. 

PUBLICIDADE

 EM NIASSA E NAMPULA
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ODETE SEMIÃO EMPOSSADA PELO PRIMEIRO-MINISTRO

AND assume liderança na gestão de dados
 O Primeiro-Ministro de 

Moçambique, Adriano Ma-
leiane, empossou, há dias, 
a nova Directora Geral da 
Agência Nacional de De-
senvolvimento Geo-Espa-
cial (ADE), Odete Semião.
A ADE é um organismo 
tutelado pelo Ministro 
dos Transportes e Comu-
nicações, criado em 2020 
com o objectivo de pro-
mover boas práticas de 
planificação do território 
nacional, bem como gerir 
a Rede Nacional de Infor-
mação Geográfica, uma 
plataforma online que 
permite ter acesso a da-
dos actualizados dos vá-
rios sectores, fazer análi-
se espacial e desenvolver 
ferramentas tecnológicas 
para tomada de decisões.

D
urante a cerimó-
nia da tomada de 
posse, o Primeiro-
-Ministro referiu o 
facto do Governo 
querer maximizar a 

eficiência no planeamento 
e tomada de decisões com 
base em evidências geo-es-
paciais. “É assim que espe-
ramos que a ADE assuma 
o papel de liderança ao ní-
vel de gestão de dados, in-
formação e conhecimento 
geo-espaciais para apoiar 
na formulação de políticas 
públicas, planeamento e 
implementação de progra-
mas estruturantes do nosso 
país”, afirmou, ainda, Adria-
no Maleiane.

Para o seu mandato, Ode-
te Semião pretende trans-
formar a ADE numa “Agên-
cia robusta, bem como 
conceber os instrumentos 
normativos que vão permi-

tir que seja funcional e res-
ponda aos propósitos para 
a qual foi criada”. Segundo 
a Directora Geral da ADE, 
a sua missão passa ainda 
por “maximizar a eficiência 
no planeamento e tomada 
de decisões com base em 
evidências, proporcionar 
uma

 visão holística das ques-
tões que afectam as comu-
nidades e melhorar a mo-
nitoria dos indicadores de 
desempenho do Governo”.

Mestre em Administra-

ção Pública e Licenciada 
em Medicina Veterinária 
com mais de 28 anos de ex-
periência na Administra-
ção Pública, Odete Semião 
tem liderado, ao longo do 
seu percurso profissional, 
várias áreas com foco na 
promoção de investimen-
tos, desenvolvimento de 
negócios, análise de pro-
jectos e facilitação de li-
gações empresariais entre 
PME e projetos corporati-
vos. Tem, ainda, uma vasta 
experiência de administra-

ção, liderança, gestão de 
recursos financeiros e hu-
manos, bem como na ela-
boração, implementação e 
monitoria de projectos de 
desenvolvimento sócio-e-
conómico integral.

De 2011 até à data da 
sua nomeação, coordenou 
o Programa de Desenvol-
vimento Espacial - Agência 
de Desenvolvimento Geo-
-Espacial, unidade respon-
sável pela promoção das 
Iniciativas de Desenvolvi-
mento Espacial (IDEs). 
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 O BCI participou, re-
centemente, em Mapu-
to, no Fórum “Qualidade, 
Inovação e Segurança 
Agroalimentar”, organi-
zado pela Associação 
dos Jovens Agricultores 
de Portugal – AJAP, que 
abordou as trocas co-
merciais e a competiti-
vidade do sector agroali-
mentar, assim como a 
internacionalização das 
empresas agroalimen-
tares. No encontro, o 
Administrador do BCI, 
Pedro Reis, falou sobre 
o contributo do Banco 
no domínio do agrone-
gócio, em Moçambique. 

BCI participa no Fórum “Qualidade, 
Inovação e Segurança Agroalimentar”

A
o longo dos anos, 
o BCI tem vindo a 
afirmar-se como 
um dos principais 
parceiros deste 
sector, associan-

do-se aos actores mais 
representativos da cadeia 
de valor dos produtos de 

desenvolvimento do agro-
negócio em todo o país, 
participando na discussão e 
no desenvolvimento e lan-
çamento de melhores solu-
ções para o negócio.

O BCI tem firmado, igual-
mente, parcerias com di-
versas entidades para criar 

Linhas de Crédito, que vi-
sam suportar as necessida-
des de apoio à Tesouraria e 
ao Investimento das PME 
moçambicanas, especial-
mente as que operam no 
sector do agronegócio.

Refira-se que no encon-
tro, em que intervieram 

oradores de  Moçambique 
e de Portugal, foram discu-
tidas, entre outras temá-
ticas, o Comércio Mundial 
dos Produtos Agrícolas e 
Segurança Alimentar e as 
Parcerias Portugal - Mo-
çambique para o Investi-
mento 
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 O Access Bank Mo-
zambique doou, recen-
temente, alimentos e 
outros bens de primeira 
necessidade às vítimas 
das cheias que asso-
lam a região sul do país, 
particularmente o dis-
trito de Boane, onde as 
inundações chegaram 
a interromper vias de 
acesso, deixando vá-
rias famílias isoladas.

Access Bank junta-se a Repensar
em apoio às vítimas das cheias

o 
apoio surge em 
resposta ao drama 
humanitário que 
se vive, nos últimos 
dias, em alguns 
bairros dos arredo-

res da capital do país e em 
vários distritos da província 
de Maputo, caracterizado 
por chuvas intensas, inun-
dações em extensas áreas 
habitacionais e de cultivo, 
corte de vias de comuni-
cação, destruição de infra-
-estruturas económicas e 
sociais.

O Banco canalizou, para 
a população de Boane, 
fraldas, leite em pó, água, 
purificador de água, entre 
outros. Juntaram-se a esta 

iniciativa os colaboradores 
do Access Bank Mozambi-
que, oferecendo vestuário, 
calçado, cobertores e ali-
mentos não perecíveis.

A entrega simbólica dos 
donativos decorreu na 
sede da Cooperativa de 
Educação Ambiental Re-
pensar, um dos mobilizado-
res de apoio para as vítimas 
das cheias, na região, sendo 
responsável pela distribui-
ção dos produtos recolhi-
dos às comunidades das 
regiões afectadas naquele 
distrito.

O Administrador Delega-
do do Access Bank, Marco 
Abalroado, disse que este 
acto solidário “visa

ressaltar a esperança de 
dias melhores para os afec-
tados e levar algum confor-
to a estas pessoas, neste 
momento difícil”. “Faz parte 
da nossa cultura a promo-
ção do altruísmo, em actos 
de cidadania e conexão so-
cial, que não nos permitem 
estarmos indiferentes a 
esta emergência humanitá-
ria”, disse o mesmo respon-
sável.

Moçambique está em es-
tado de alerta vermelho, 
face à ocorrência de chuvas 
e à aproximação do ciclo-
ne tropical Freddy. Dados 
oficiais recentes indicam 
que as chuvas e as descar-
gas de água na África do 
Sul e Eswatini mataram 
sete pessoas em Maputo e 
afectaram 49 mil famílias. 
A situação forçou a abertu-
ra de 12 centros de acomo-
dação, estando em curso o 
levantamento dos estragos 
e o resgate da população 
isolada. 
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 No âmbito da semana 
da Comemoração do Dia 
Mundial da Vida Selva-
gem e 50º aniversário 
da Convenção sobre o 
Comércio Internacional 
das Espécies de Fauna 
Flora Selvagem Amea-
çadas de Extinção (CI-
TES), que se assinala a 
cada 03 de Março, pré-
mios pela protecção da 
vida selvagem marcam 
a semana das come-
morações do Dia Mun-
dial de Vida Selvagem 
na Cidade de Maputo.

Prémios pela Proteção da Vida
Selvagem para 50 Anos da CITES

a 
Directora Geral da 
Administração Na-
cional das Áreas 
de Conservaçao 
(ANAC), Celmira 
da Silva referiu 

que se regista avanços em 
vários domínios da conser-
vação que incluem: aplica-
ção da Lei da Conservação, 
a implementação efectiva 
da Lei, a redução de índi-
ces de caça furtiva e pesca 
ilegal, redução drástica do 
comércio ilegal. 

É neste contexto que pela 
boas práticas de gestão 
ambiental e dos recursos 
naturais, em todo território 
nacional foram premiados o 
Parque Nacional da Goron-
gosa, de Maputo e  Zam-
beze Delta Safaris nesta 
quinta-feira, 02 de Março 
de 2023 pela Plataforma de 
Dialógo sobre o Ambiente.

O Parque Nacional da 
Gorongosa foi destinguido 
com a pontuação máxima 
de 18.6, para categoria de 
Grande Prémio do Ambien-
te.  

O Administrador do Par-
que Nacional da Gorongo-
sa, Pedro Muagura expli-
cou que este é um prémio 
colectivo, para todos os que 
trabalham na Conservação.

 “É um reconhecimen-
to da recuperação de uma 
área que estava num esta-
do debelitado e que, neste 
momento, ao nível do Pais, 
o Parque tornou-se numa 
referência do meio ambien-
te, isto é, não apenas a re-
cuperação da parte da flora 

e fauna, bem como o traba-
lho com as comunidades, 
ou seja, o Desenvolviemnto 
Comunitário, Desenvol-
vimento Científico,  Pro-
tecçáo dos Ecossistemas, 
e  visibilidade devido ao 
Departamento de Comuni-
cação que divulga o que se 
faz diariamente no Parque 
Nacional da Gorongosa” - 
afirmou o Administrador 
do Parque Nacional da Go-
rongosa.

Por sua vez, o Adminis-

trador do Parque Nacional 
de Maputo, Miguel Gon-
çalves recebeu o prémio da 
União Internacional para 
Conservação da Natureza 
(IUCN) como Campeão do 
Movimento para Salvar os 
Mangais.

“Este é um prémio intitu-
lado “Salvar os nossos man-
gais agora, conservação e 
promoção de emprego e 
restauro – saber fazer” que 
está reflectido na aborda-
gem do Parque Nacional de 
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Maputo, não apenas no res-
tauro do mangal, mas tam-
bém de ervas marinhas, na 
protecção das tartarugas 
marinhas entre outras, isto 
é, é um conceito que esta-
mos a seguir. Este prémio 
tem um significado enorme 
para o Parque Nacional de 
Maputo, tem o significado 
de trabalho de equipa e é 
uma indicação que estamos 
no caminho certo.” -  disse o 
Administrador do Parque 
Nacional de Maputo, Mi-
guel Gonçalves.

Coube a Zambeze Delta 
Safaris (ZDS) da Coutada 
Oficial 11 o terceiro pré-

mio na   Categoria de Gestão 
da Vida selvagem. A ZDS é a 
Área de Conservação (AC) de 
uso sustentável, mais antiga 
de Moçambique. Localiza-se 
na província de Sofala, distri-
to de Marromeu e destina-se 
às actividades cinegéticas e à 
protecção de diversas espé-
cies e ecossistemas.

“Em nome da Zambeze Del-
ta Safaris, estamos muito feli-
zes que o Ministério da Terra 
e Ambiente tenha reconheci-
do os nossos esforços de con-
servação com este prémio, 
obrigado. Esta foi uma jor-
nada de 30 anos na conser-
vação do Delta do Zambeze 
e estamos muito felizes com 

os resultados até agora al-
cançados, afirmou o Director 
Executivo Zambeze da Delta 
Safaris, Mark Haldane.

A Directora Geral da 
ANAC, Celmira da Silva fe-
licita ao Parque Nacional da 
Gorongosa, Parque Nacional 
de Maputo e à Zambeze Del-
ta Safaris da Coutada Oficial 
11 pelos prestigiantes pré-
mios, pelo empenho e papel 
na presevação dos ecossiste-
mas terrestres e marinhos e 
encoraja ainda os premiados 
a continuarem a liderar pelo 
exemplo, os esforços nacio-
nais da conservação e restau-
ração da biodiversidade 
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 Uma delegação do 
Instituto Politécnico de 
Lisboa (IPL) compos-
ta pelo seu presidente, 
Professor Elmano Mar-
gato, vice-presidente, 
Professor António Belo, 
e o pró-reitor para in-
ternacionalização e coo-
peração, Professor Fer-
nando Melício, esteve 
de visita à Moçambique 
na Universidade Peda-
gógica de Maputo (UP-
-Maputo) onde manteve 
um encontro de traba-
lho com o Reitor Jorge 
Ferrão e sua equipa. 

Politécnico de Lisboa e UP-Maputo  
estreitam relações de cooperação

O 
encontro entre as 
duas instituições 
de ensino superior 
da lusofonia, que 
já se conhecem e 
com um acordo de 

cooperação mútua, é uma 
demonstração do com-
promisso de aprofundar e 
desenvolver o nível de par-
ceria de índole académica, 

científica e cultural, nos 
campos de ensino, pesquisa 
e extensão.
  Sob umbrella de uma 
agenda semelhante, forta-
lecimento da parceria nos 
próximos anos, na reunião 
sob a égide dos Professo-
res Ferrão e Margato a tó-
nica foi a participação de 

docentes portugueses e 
moçambicanos em áreas de 
intervenção das duas enti-
dades e está igualmente em 
cima da mesa o estabeleci-
mento de programas que 
concedam grau universitá-
rio, com prioridade para o 
doutoramento.

Operando desde o ano 

de 1985, o IPL actua nas 
artes, ciências empresa-
riais, comunicação, educa-
ção, engenharia e saúde, 
para além de incentivo ao 
empreendedorismo e ca-
pacitação da comunidade 
universitária para o desen-
volvimento de iniciativas 
que apresentem soluções, 
áreas que também são de 
interesse e de intervenção 
da UPMaputo, igualmente 
criada em 1985 como Ins-
tituto Superior Pedagógico.

Acompanhavam o Pro-
fessor Ferrão na reunião, 
o vice-reitor da UPMapu-
to, Professor Catedrático 
José Castiano, as directo-
ras das faculdades de Eco-
nomia e Gestão, e Ciências 
da Linguagem, Comuni-
cação e Artes, Professora 
Arlete Ferrão e Professora 
Leonilda Sanveca, respec-
tivamente, directores cen-
trais e equipa de apoio ao 
reitor 
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Espanhol vai ser ensinado na UP-Maputo
 A Universidade Pedagógica 

de Maputo (UPMaputo) e a Em-
baixada do Reino de Espanha 
em Moçambique rubricaram na 
sexta-feira (17.02.2023) na sala 
dos grandes actos desta institui-
ção de ensino superior, um me-
morando de entendimento que 
tem por objectivo, contribuir no 
desenvolvimento, consolidação 
e promoção académica institu-
cional dos estudos do espanhol 
na UPMaputo. Para o efeito, 
a UPMaputo passará a contar 
com um leitor que vai promo-
ver a língua e cultura espanhola.

O 
acordo de coope-
ração foi assinado 
por Jorge Fernão, 
Reitor da UPMapu-
to e Alberto Cere-
zo, Embaixador do 

Reino da Espanha em Mo-
çambique. dirigentes máxi-
mos de ambas instituições. 
Falando no acto, Embaixa-
dor Alberto Cerezo, reite-
rou a grande importância 
deste feito uma vez que, a 
língua espanhola é conside-
rada a segunda língua mais 
falada no mundo, portanto, 
esta parceria pode ser a 
porta de entrada da língua 
espanhola em Moçambi-
que.

Por sua vez, o Reitor da 
UPMaputo, Prof. Doutor 
Jorge Ferrão, recordou que 
a parceria entre a institui-
ção que dirige e a Espanha 
é de longa data, outrossim, 
com esta ação pretende-
-se falar o espanhol com 
qualidade e ter o domínio 
e o reforço dos laços da 
relação cultural entre os 
países. Testemunharam o 
momento, funcionários da 
embaixada Espanhola em 
Moçambique, directores 
das unidades orgânicas e 
funcionários da UPMaputo.
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 Albie Sachs, activis-
ta anti-apartheid, Juíz  
e académico sul-afri-
cano, apaixonado por 
Moçambique,  como ele 
diz, sua segunda pá-
tria,  esteve em Maputo 
e aproveitou a ocasião 
para uma visita de cor-
tesia a Universidade 
Pedagógica de Maputo

Janela aberta para cooperação entre 
UP-Maputo e universidades do Cabo

- visita de Albie Sachs trouxe um misto de sentimentos 
entre passado histórico  e futuro académico

f
oi um momento car-
regado de alto sig-
nificado na passada 
sexta-feira, 17 de 
Fevereiro de 2023, 
na sala de reuniões  

da Reitoria da UPMaputo. 
Albie Sachs, activista anti-
-apartheid, que foi vítima 
de um atentado bombista 
no dia 7 de abril de 1988 
que quase lhe tirou a vida, 
ficou com um braço ampu-
tado e outros ferimentos 
no corpo e no rosto, visitou 
a UPMaputo, numa corte-
sia que serviu para reviver 
o passado histórico da luta 
anti-apartheid, o papel 
heróico e solidário de Mo-
çambique, facto que mais 
uma vez mereceu a eterna 
gratidão de Albie Sachs. 
Como académico ligado as 
Universidades do Cabo, Al-
bie Sachs aproveitou a oca-
sião para reforçar a inten-
ção de cooperação entre as 

Univerdidades do Cabo e a 
UPMaputo, sobretudo no 
domínio das linguas e cul-
tura Bantu. Jorge Ferrão, 
Reitor da UPMaputo, numa 
conversa prolongada, ma-
nifestou inteira disponibi-
lidade para a cooperação 
nesse domínio. Temos mui-
to em comum, e só temos a 
ganhar se cooperarmos, foi 
esta a convicção de Albie 
Sachs e Jorge Ferrão,  fir-
mada num abraço garrega-
do de simbolismo.

O acto foi aproveitado 
pelos jornalistas presen-
tes para recuar no tempo 
e ouvir de Abie Sachs, na 
primeira pessoa, o relato 
do atentado que quase lhe 
custou a vida. Albie,  eter-
namente agredecido aos 
médicos moçambicanos 

que o socorreram recuou 
no tempo, lembrou o dia 7 
de Abril de 1988, quando 
uma bomba colocada na 
sua viatura explodiu em 
plena avenida Julius Nyere-
re. Albie não morreu, anos 
depois, viria a morrer o 
próprio Apartheid. É preci-
so reviver estas memórias 
históricas, a luta de dois 
povos que hoje é posta em 
causa por alguns movimen-
tos que teimam em ignorar 
o passado histórico. 

O Albie Sachs é uma 
grande referência na luta 
anti-apartheid. Ele, a Ruth 
First, o Joe Slovo passaram 
por Moçambique, tal como 
o Jacob Zuma, tendo a Ruth 
First sido assassinada a 17 
de Agosto de 1982 em Ma-
puto. 

A dimensão política e 
histórica de Albie Sachs, 
hoje, também se traduz 
num importante  prémio 
criado por George Clooney 
para distinguir os que mais 
lutam pela justiça no mun-
do! O Prémio Justiça Albie 
Sachs,   que também foi re-
ferenciado por Albie Sachs 
no encontro com o reitor 
Jorge Ferrão. 

Estar com o Albie Sachs, 
ouvir a sua história de vida, 
a sua luta e sobrevivência, 
foi um momento revigo-
rante, indescritível, não faz 
sentido os ataques que vão 
acontecento na África do 
Sul contra moçambicanos,  
é uma vergonha, disse Al-
bie Sachs, digo eu, dizemos 
nós 
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 Uma delegação da 
Universidade Agostinho 
Neto (UAN) de Angola 
efectuou recentemente, 
uma visita de cortesia 
à Universidade Peda-
gógica de Maputo (UP 
Maputo) tendo como 
foco o estreitamento de 
relações bilaterais entre 
as duas instituições de 
ensino superior no con-
texto da mobilidade de 
estudantes e docentes 
para formação no mes-
trado e doutoramento 
em filosofia, história 
e literatura africana.

Universidades da Lusofonia 
Africana buscam parceria

F
azendo as honras 
da casa, o reitor da 
UPMaputo, Profes-
sor Doutor Jorge 
Ferrão, disse num 
encontro que de-

correu na reitoria, que a 
instituição que dirige está 
sempre em busca de parce-
rias para o seu crescimento 
e, espera que a cooperação 
entre as duas universida-

des da lusofonia africana 
traga bons resultados.

Por seu turno, o vice-rei-
tor, Professor Catedrático 
José Castiano, disse que as 
discussões para coopera-
ção entre as duas universi-
dades estão alicerçadas no 
espírito dos fundadores da 
libertação dos dois países, 
Samora Machel, e o pa-
trono da UAN, Agostinho 

Neto. Neste contexto,  José 
Castiano, entende que de-
ve-se manter o pensamen-
to dos dois líderes através 
da promoção de eventos 
científicos, conferências 
para ressuscitar a sua for-
ma de pensar África.

Para a universidade an-
golana na pessoa do direc-
tor da Faculdade de Huma-
nidade da UAN, Professor 

Moreira Basto, o encontro 
entre as duas instituições 
constitui um balão de oxi-
génio para uma cooperação 
profícua que se espera, pois 
Angola e Moçambique têm 
uma história semelhante 
de libertação dos seus po-
vos. Os dois países estão 
historicamente ligados e 
esta ligação deve continuar 
e se perpetuar 



Quinta-feira, 23 de Setembro de 2021

29ECONOMIA
Quinta-feira, 09 de Mar. de 2023

ECONOMIA29

 O reitor da Univer-
sidade Pedagógica de 
Maputo (UPMaputo), 
Jorge Ferrão, recebeu 
recentemente, o seu ho-
mólogo da Universida-
de de Nachingwea, Luís 
Covane que aproveitou 
a  ocasião para ofere-
cer três livros da sua 
autoria  sobre, relações 
políticas, diplomáticas 
e económicas entre Mo-
çambique e África do 
Sul com enfoque para 
o trabalho migrató-
rio entre 1850 e 1992.

Fraca leitura inquieta reitores da 
UP-Maputo e Universidade Nachingwea

O 
encontro entre os 
dois académicos, 
que já estiveram a 
comandar o Minis-
tério da Educação, 
visava igualmente, 

iniciar um debate sobre a 
necessidade de incentivar 

a leitura nos jovens e es-
tudantes. Para o Professor 
Covane a situação da lei-
tura no país está deficitá-
ria, propondo a criação de 
um fundo para incentivar a 
publicação científica, bem 
como para que os docentes 

trabalhem a tempo inteiro 
nas universidades.
A posição de Covane foi 

corroborada pelo Profes-
sor Ferrão que indicou a 
fraca pesquisa e escrita 
como o que concorre para 
pouca publicação académi-

ca, havendo necessidade 
de aprofundar-se e esta-
belecer estratégias para 
responder à problemática, 
criando espaço para o de-
bate sobre a leitura, e a re-
lação do país com a África 
do Su 
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 A Embaixada da Co-
reia do Sul, representa-
da pela NSDevil Co, Ltd, 
uma organização espe-
cializada em plataformas 
digitais para o ensino a 
distância, fez recente-
mente, uma oferta de 
vinte computadores por-
táteis e vinte microfones 
profissiobais de mesa, 
que servirão de apoio, no 
Centro de Recursos, para 
os estudantes dos nove 
cursos leccionados a 
distância na UPMaputo.

UP-Maputo mais forte após receber 
equipamento e tecnologia da Coreia do Sul

O 
Reitor da UPMa-
puto, Jorge Fer-
rão, recebeu a 
oferta e disse 
que o material 
informático che-

ga numa altura em que a 
UPMaputo está no proces-
so de transição digital, por 
isso, e não só, a cooperação 
com instituições asiáticas 

que são mais competitivas 
tecnologicamente é uma 
Bênção.  Esta cooperação 
deve servir para reforçar a 
parceira e permitir maior 
investigação, tutorias onli-
ne e possibilitar a produção 
de material didáctico para o 
Centro de Educação Aber-
ta e à Distância (CEAD).
Na ocasião o presidente 

do Comité Supremo de Es-
tratégia Global e P&D da 
NSDEVIL (Coreia) Cavin 
Shin, económico e calculis-
ta na sua intervenção, dis-
se que a oferta de material 
informático representa um 
grande contributo para o 
desenvolvimento da edu-
cação a distância, pois o 
donativo vai permitir uma 

inovação tecnológica e 
pedagógica nos cursos de 
ensino a distância que a 
UPMaputo  lecciona. 
Os nove cursos de ensino a 

distância na UPMaputo são 
frequentados por 1.200 es-
tudantes que passam a be-
neficiar de uma sala,  centro 
de recursos, equipada com 
tecnologia da coreana sul 

ENSINO A DISTANCIA
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 Com vista a garan-
tir a harmonização dos 
procedimentos nas ac-
tividades de pesquisa e 
da Pós-graduação, ar-
rancou hoje, quarta-fei-
ra (01), no campus de 
Lhanguene da Universi-
dade Pedagógica de Ma-
puto o III Fórum de Pós-
-graduação organizado 
pela Direcção da Pós-
-graduação (DPG) com 
duração de três dias.

UP-Maputo realiza III Fórum de Pós-graduação

O 
Fórum vai debater 
em três dias as-
pectos relaciona-
dos com o estágio 
da reforma curri-
cular na pós-gra-

duação e a consolidação da 
base de dados de formação 
e desenvolvimento do cor-
po docente e investigado-
res, assim como a análise 
dos desafios na pré-acre-
ditação nos programas de 
pós-graduação. O Direc-
tor da Pós-graduação da 
UPMaputo, Prof. Doutor 
Malaquias Tsambe avançou 
que no presente ano aca-
démico a UPMaputo conta 
com um universo estudan-
til de 48 doutorandos e 195 
mestrandos distribuídos 
nos diferentes programas 
de pós-graduação.

Falando na abertura do 
evento, o Reitor da UPMa-
puto, Prof. Doutor Jorge 
Ferrão frisou que, os temas 
que serão abordados são 
cruciais para a materializa-
ção de parte dos principais 
objectivos do novo plano 
estratégico (2022-2026), 
e reiterou a necessidade 
da diversificação das áreas 
de pós-graduação e o es-

- Médico e Professor Fernando Vaz aparece de surpresa
e colhe uma forte ovação dos presentes

momento porque possui 
um profundo laço de consi-
deração e de amizade pela 
UPMaputo, deixando ficar 
ainda uma lição: “a função 
faz o órgão”. O III Fórum de 

pós-graduação constitui, 
igualmente, um espaço de 
planificação e harmoniza-
ção de procedimentos de 
avaliação da pós-gradua-
ção. 

tabelecimento da ligação 
curricular entre os cursos 
de graduação e de pós-gra-
duação, buscando incor-
porar as novas tendências 
locais, nacionais, regionais 
e globais. 

O Fórum, que, por sinal, 
bastante concorrido, con-
tou com a participação da 
Vice-reitora para a área 
Administrativa da UPMa-
puto Professora Doutora 
Mariza Mendonça, bem 
como Directores adjuntos 
de Pesquisa  e Pós-gradua-
ção, Gabinete de Avaliação 
de Qualidade e demais re-
presentações da área da 
pós-graduação na UPMa-
puto.

E quando parecia que já 
haviam terminado os tra-

balhos do primeiro dia do 
fórum, a sala acolheu com 
júbilo a presença do Pro-
fessor Fernando Vaz, Mé-
dico - Cirurgião que no pas-
sado dia 10/02 tinha sido 
agendada na UPMaputo  a 
Cerimónia de sua homena-
gem que entretanto, por 
motivo de saúde, acabou 
sendo adiada. Fernando 
Vaz, na sua explanação dis-
se que constitui um grande 
privilégio fazer parte do 
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 O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior (MCTES) representado pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (INTIC), em 
coordenação com a Universidade Pedagógica de Ma-
puto (UPMaputo) acolheu de 27 de Fevereiro, à 1 de 
Março do ano em curso, debate Aberto sobre a Internet 
Mais Segura em Moçambique: Estágio Actual, Desa-
fios e Perspectivas na Protecção de Crianças e Jovens.

UP-Maputo acolhe debate sobre 
internet mais segura em Moçambique

A 
primeira confe-
rência aconte-
ceu na Biblioteca 
Central da UPMa-
puto com intuito 
de consciencia-

lizar vários quadrantes da 
sociedade, em particular 
crianças e jovens sobre as 

boas práticas na utilização 
segura e responsável da In-
ternet.

Fernando Niquice, ins-
pector do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e En-

sino Superior (MCTES) em 
representação do ministro 
do pelouro, disse na sua 
intervenção que debates 
sobre internet são neces-
sários, porque as dinâmi-
cas impostas pelo rápido 
progresso tecnológico no 
Mundo e em Moçambique, 
em particular, requerem o 
redobrar de esforços, com 
acções multissectoriais de-
vidamente estruturadas e 
focadas para o desenvolvi-
mento sustentável, com re-
sultados de impacto direc-
to nas comunidades, onde 
as academias e o sector 
produtivo devem desempe-
nhar o papel fundamental.

O Inspector Niquice 
apontou, que a conscien-
cialização de todos os seg-
mentos da sociedade em 
torno da Cibersegurança, 
torna-se cada vez mais 
crucial, sendo por isso in-
dispensável, que as entida-
des colectivas e singulares 

da sociedade conheçam as 
ameaças e os perigos exis-
tentes no mundo ciberné-
tico.

Por seu turno, o Reitor 
da UPMaputo, Jorge Fer-
rão, disse na sua alocução 
que a discussão sobre o 
uso da internet impacta 
em todos os sectores quer 
seja o financeiro, ciência, 
comunicação, diversão e 
cultura e, em particular, na 
educação. Não obstante, 
Ferrão deixou repto aos 
jovens para que façam o 
uso responsável da internt, 
pois tem havido aliciamen-

to online através de com-
partilhamento de material 
de abuso sexual infantil e a 
transmissão ao vivo de abu-
so infantil, são crimes que 
precisam de uma resposta 
urgente, multissectorial e 
global, disse Ferrão.

Em jeito de remate, Fer-
rão reforçou que é cada vez 

mais urgente investir na 
segurança e protecção dos 
jovens e crianças online.

O debate de hoje, segun-
da-feira (27), contou com 
cinco palestrantes nomea-
danente: Professora Ca-
tedrática Cristina Ponte, 
investigadora do Instituto 
de Comunicação da Nova 
(ICNOVA), Lisboa; Dra. 
Ruth Ferrony, do Centro 
Nacional de Ciberseguran-
ça / Centro Internet Segu-
ra, Portugal; Dra. Pérsia da 
Graça Raso, Chefe de Re-
partição de Intervenção Fa-
miliar e Comunitária do Mi-

nistério do Género, Criança 
e Acção Social; Prof. Dou-
tor Dionísio Thumbo, Pes-
quisador da Faculadade de 
Educação e Psicologia da 
UPMaputo e Eng. Eugénio 
Jeremias, Director da Divi-
são de Segurança Ciberné-
tica e Proteção de Dados 
do INTIC 
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 A Autoridade Regula-
dora das Comunicações 
- INCM - participou de 
27 de fevereiro a 2 de 
Março, na MWC 2023, 
em Barcelona, Espanha, 
evento mundial que jun-
tou todos os actores do 
ecossistema de telefonia 
móvel do mundo e ex-
pôs a inovação na área 
das telecomunicações.

INCM participa na Mobile
World Congress (MWC 2023)

D
urante o MWC 23, 
o regulador man-
teve diversos en-
contros para iden-
tificar parceiros e 
soluções, no âmbi-

to da transformação digital, 
bem como para fazer face 
aos desafios das comunica-
ções, em matérias de capa-
cidade de armazenamento 

de dados, segurança e in-
vestimento em 5G.

Paralelamente, foram 
realizados encontros com 
os reguladores da CPLP, 
onde se buscou formas de 
colaboração, num mundo 
de convergência tecnoló-
gica e no reforço do papel 
das autoridades regulado-

ras nacionais das comuni-
cações dos países de língua 
portuguesa. Outras poten-
ciais parcerias foram ex-
ploradas para melhorar os 
serviços de comunicações 
e reduzir o fosso de conec-
tividade no país.

Como forma de mobi-
lizar outros operadores 

a participar no MWC, o 
INCM visitou o stand da 
Movitel Moçambique, ope-
radora parceira do Grupo 
VIETTEL do Vietnam. Junto 
a este, o regulador procu-
rou também explorar opor-
tunidades de investimento 
em Data Center, Tecnologia 
5G e Internet das Coisas 
(IoT) 

 Moçambique passou, des-
de a última semana, de 2º Vi-
ce-Presidente para a posição 
de 1º Vice-Presidente da Or-
ganização das Telecomunica-
ções da Commonwealth, re-
presentado pelo Presidente 
do Conselho de Administra-
ção da Autoridade Regulado-
ra das Comunicações - INCM, 
Tuaha Mote. A indicação de 
Moçambique para esta po-
sição ocorreu durante a “Se-
mana Digital”, que teve lugar 
em Londres, entre os dias 20 
e 24 de Fevereiro de 2023.

Moçambique eleito Primeiro

Vice-presidente da CTO

r
ecorde-se que 
Moçambique as-
sumiu a posição 
de 2º Vice-presi-
dente em 2019, 
tendo participado 

activamente no processo 
de reestruturação deste 
organismo, presidindo o 
Comité de Auditoria e Fi-
nanças, tomando parte da 
Comissão de Revisão da 
Constituição e normas de 
procedimentos, bem como 
do processo de selecção da 
nova Secretária Executiva 
da CTO.

Com esta eleição, Mo-
çambique vai nos próximos 
anos continuar a integrar 
o grupo restrito de países 
que lideram o processo de 
revitalização e de tornar 
esta agência especializada 
da Commonwealth para 
o sector das Telecomu-
nicações, cada vez mais 
relevante e colaborativa 
no processo de transfor-
mação digital e uso das 
TICs para a materialização 
das agendas de desenvol-
vimento dos seus países 
membros.

Refira-se que, paralela-
mente, Moçambique, re-
presentado pela Adminis-
tradora para os Assuntos 
Corporativos no INCM, 
Helena Fernandes, conti-
nua a presidir o Comité de 
Auditoria e Finanças, onde, 
sob sua liderança, foram 
feitas profundas revisões 
do modelo de planificação 
e prestação de contas, bem 
como alterado o modus 
operandi da Contabilidade 
da CTO, incluindo a obser-
vância rigorosa dos proce-
dimentos financeiros 
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 O médico investiga-
dor Eduardo Samo Gudo 
é o novo Director Geral 
do Instituto Nacional de 
Saúde, tendo sido em-
possado esta quarta-fei-
ra, pelo Primeiro-minis-
tro, Adriano Maleiane. 
Samo Gudo, que era Di-
rector-geral adjunto do 
INS desde 2018, sucede 
a Ilesh Jani, que recen-
temente foi nomeado 
Vice-Ministro da Saúde.

Eduardo Samo Gudo nomeado director-geral do INS

n
a ocasião, o Pri-
meiro-ministro, 
Adriano Maleia-
ne, destacou a 
necessidade de 
continuidade do 

investimento no fortale-
cimento institucional nas 
áreas de competência do 
Instituto Nacional de Saú-
de, com vista a manter o 
papel chave da instituição 
na resposta às ameaças de 
saúde pública actuais e fu-
turas.

Igualmente, convidou os 
empossados no sentido de 
contribuírem para o forta-
lecimento do sistema na-
cional de saúde, tendo em 
vista o alcance dos Objec-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentável no domínio da 

saúde.
Eduardo Samo Gudo é 

licenciado em Medicina 
Geral (2003) e doutorado 
em Imuno-retrovirologia 
(2012). Após o doutora-
mento cumpriu 2 progra-

mas de pós-doutoramen-
to (Júnior e Sénior) em 
doenças virais emergentes 
pelo European Foundation 
Initiative into African Ne-
glected Tropical Diseases 
na Alemanha (2012 a 2015 

e 2015 a 2018, respectiva-
mente).

Samo Gudo possui 20 
anos de carreira ao serviço 
do INS e antes da presente 
nomeação ocupou os se-
guintes cargos: Director-
-geral Adjunto do INS (2018 
a 2023) Director Científico 
do INS (2014 a 2018) e de 
Chefe do Departamento da 
Rede de Laboratórios e Ser-
viços de Referência no INS 
(2010 e 2014).

Refira-se que actualmen-
te Samo Gudo preside o 
Comitê Técnico Regional 
do Africa CDC, o órgão de 
aconselhamento dos Mi-
nistros da Saúde da região 
e foi membro do Comité 
da OMS AFRO para elimi-
nação/pré-eliminação da 
transmissão vertical do HIV 
entre 2016 e 2018. 
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 No contexto de pesqui-
sa biomédica, os mem-
bros das comunidades 
locais são sem dúvida os 
principais stakeholders 
da pesquisa. Deste a sua 
criação, o CISM sempre 
esteve consciente des-
te facto, mas levou o 
seu tempo a aprender 
como transformar esta 
forma de pensar centra-
da na comunidade em 
acções concretas vin-
culadas a sua pesquisa.

Um processo de aprendizagem mútua

O que nos fez constatar que a comunidade local é importante?

Num país de baixa renda 
como Moçambique, e espe-
cialmente nas zonas rurais 
onde os investimentos são 
menos visíveis, a criação de 
uma instituição de pesquisa 
é frequentemente bastante 
visível e, consequentemen-
te, as expectativas do seu 
impacto na comunidade 
são excessivamente eleva-
das. Um comentário de um 
membro da comunidade 
durante as nossas activi-
dades de campo por volta 
de 2004, ilustra claramente 
esta percepção: “O CISM 
vende as nossas amostras, 
por isso contratou tanta 
gente ao mesmo tempo e 
conseguiu comprar tantos 

carros…”
A pesquisa em saúde é 

uma atividade que só gera 
resultados visíveis no lon-
go prazo, muitas vezes 
impactando gerações que 
não necessariamente par-
ticiparam da pesquisa. Por-
tanto, pode ser desafiador 
demonstrar a correlação 
entre uma atividade de 
pesquisa específica e o be-
nefício para a comunidade.

Nossa primeira lição foi 
que precisávamos manter 
um diálogo constante com 
a comunidade para recons-
truir o conceito de pesquisa 
e torná-lo compreensível 
no contexto local.

A falta de compreensão 

a esse respeito cria espaço 
para que os membros da 
comunidade sejam influen-
ciados pela desinformação 
sobre a pesquisa. Foi pre-
cisamente o que aconteceu 
em 2003 quando o CISM 
realizou um ensaio clínico 
para avaliar a eficácia do 
tratamento intermiten-
te da malária em crianças 
menores de um ano na 
Manhiça. Durante o recru-
tamento, notamos que um 
número considerável de 
pessoas não quis participar 
do estudo e houve um dia 
em particular, que não con-
seguimos recrutar nenhum 
participante.

Depois de falar com as 

mães a nível local, perce-
bemos que vários rumores 
estavam circulando. O que 
mais me impressionou foi 
a crença de que o CISM 
pretendia matar as crian-
ças: “Eles até usam caixas 
em forma de caixão para 
medir as crianças para que, 
quando morrerem, o CISM 
possa distribuir caixões do 
tamanho correto”. A “caixa” 
em questão era um estadiô-
metro adaptado que é utili-
zado para medir a altura 
das crianças como parte do 
procedimento do estudo. 
Sem explicação adequada, 
este dispositivo tornou-se 
“prova” para apoiar o boa-
to. 

25 ANOS DE INTERAÇÃO CISM-COMUNIDADE
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Como abordamos os principais desafios encontrados?

Como trabalhamos com a comunidade?

Como sabemos se está a funcionar?

No curto prazo, lidamos 
com os rumores lançando 
campanhas de informação 
sobre os estudos do CISM. 
Também adaptamos certos 
procedimentos para torná-
-los menos chocantes cul-
turalmente. Mas ainda fal-

tava um processo contínuo 
de escuta e feedback com a 
comunidade.

Por isso, como estratégia 
de longo prazo, em 2010 
decidimos criar uma estru-
tura sólida e sustentável 
de participação comunitá-

ria: o Conselho Consultivo 
Comunitário. Este órgão 
é composto por um grupo 
diversificado de membros 
da comunidade que se reú-
nem regularmente para 
receber informações sobre 
a pesquisa do CISM; com-

partilhar as percepções, 
preocupações e expecta-
tivas da comunidade em 
relação a esses estudos; 
e fazer recomendações 
ao CISM e discutir outras 
questões relacionadas à 
pesquisa e à saúde.

O CISM também criou 
o papel de oficial de liga-
ção com a comunidade. 
Essa pessoa é treinada 
para realizar atividades de 
informação, educação e 
comunicação e implemen-
tar estratégias inovadoras 
de recrutamento e reten-
ção. O CISM treinou sete 
oficiais de ligação com a 

comunidade ao longo dos 
anos e atualmente tem 
quatro em sua equipa.

Esses oficiais precisam 
possuir várias habilidades, 
incluindo a capacidade 
de se comunicar em idio-
mas locais e oficiais, uma 
compreensão do contexto 
geopolítico e a capacidade 
de interagir com pessoas 

de diferentes estratos so-
ciais, incluindo formulado-
res de políticas públicas. 
Por se tratar de um perfil 
tão amplo, o ideal é criar 
equipes de engajamento 
da comunidade, que ten-
dem a incluir não apenas 
um oficial de ligação com 
a comunidade, que lidera 
a equipe, mas também mo-

bilizadores (membros da 
equipe que se comunicam 
com líderes locais, mulhe-
res e outros participantes 
da um estudo específico) 
e activistas (membros da 
equipe que se comunicam 
com o público em geral, in-
cluindo jovens).

Criamos um sistema para 
registrar todas as ativida-
des de participação cidadã 
que permite que qualquer 
facilitador insira as infor-
mações manualmente. 
Os dados deste sistema 
podem ser consultados a 
qualquer momento e po-
demos realizar análises pe-
riódicas. Podemos desco-

brir, por exemplo, quantas 
pessoas alcançamos, quais 
questões foram abordadas 
e como a comunidade rea-
giu, permitindo fazer com-
parações entre projetos, 
entre locais e ao longo do 
tempo.

Também desenvolvemos 
um sistema inovador de 
monitoramento e geren-

ciamento de rumores que 
nos permite localizar e 
caracterizar um boato em 
tempo real, detectar a fon-
te, estimar a extensão da 
propagação do boato e agir 
rapidamente para evitar 
que se espalhe ainda mais.

Concluindo, nos últi-
mos 25 anos, nós do CISM 
aprendemos que os pro-

jetos de pesquisa devem 
ser desenhados, desde sua 
concepção, com um plano 
de participação comunitá-
ria em mente. A participa-
ção da comunidade evoluiu 
de uma única atividade de 
gerenciamento de crises 
para um conjunto comple-
xo de atividades contínuas 
e indispensáveis 
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 O director-geral Cor-
porate Business School 
(CBS), o Professor Dou-
tor, Lourenço Dias da 
Silva, defende que a 
Deslocalização através 
do Uso do Smartphone, 
a Smartphonezação ou 
Smartphoneglobaliza-
ção deixou de ser uma 
alternativa ao Modelo 
Tradicional e ao Mode-
lo Virtual, posicionan-
do-se como a evidên-
cia privilegiada para 
a materialibilidade do 
Princípio da Isonomia.

Smartphonezação evidencia

o princípio de isonomia

s
egundo o acadé-
mico, Modelo da 
D e s l o c a l i z a ç ã o 
embora tenha sido 
preconizado em 
2012, pela CBS, em 

Moçambique, começa a ser 
no mínimo estudado como 
uma Proposta de Valor 
Universal e recentemente, 
a investigadora Anabela 
Félix Mateus, apresentou 
o conceito como um estudo 
de caso, no CUICIID, Uni-
versidad Complutense de 
Madrid, há 06-10- 2022.

Acrescentou que para 
a investigadora Anabela 
Félix Mateus o estudo vai 
continuar por acreditar 
que o modelo vai ganhando 
robustez e a demanda não 
se vai fazer esperar. 

Em Moçambique, de 
acordo com Lourenço 
Dias, o uso do Smartphone, 
da Smartphonezação ou 

- diz Lourenço Dias, director-geral da CBS

Smartphoneglobalização 
tem sido uma prática reite-
rada em diferentes activi-
dades quer familiares, quer 
profissionais como tam-
bém para a concretização 
do Negócio Jurídico. 

 
Daí que, o Governador 

do Banco de Moçambique, 
Rogério Zandamela ter ar-
rolado que almeja que os 
serviços móveis agreguem 
valor.

Para o Professor, ape-
sar da concepção do Mo-
delo da Deslocalização 
ter sido apresentado em 
Moçambique e em Portu-
gal em 2012, não tivesse 

sido compreendido, a sua 
concretização vêm-se des-
tacando desde o início da 
Pandemia em 2020. A op-
ção pela Deslocalização 
serve os objectivos dos 
diferentes sectores de ac-
tividade para apresentar e 
concretizar a sua proposta 
de Valor.

Vincou que redimensio-
nar o conceito de Respon-
sabilidade Social Corpora-
tiva - Modelo de Gestão de 
Proteção Jurídico-Consti-
tucional, de solidário uni-
versalismo (O Social pela 
Governança - Um Exército 
Sem Marechal; Sem Poder 
Político; Sem Território), 

direcionado a práticas de 
Governança Corporativa 
(acessível; Compreensível; 
Comparável e Auditável 
pelos Stakeholders, su-
portado por princípios de 
Respeitabilidade; Flexibi-
lidade, Interoperabilidade; 
Sincronabilidade; Escalabi-
lidade e Inovação.

conclui que, a respon-
sabilidade social das em-
presas passa por conceber 
no website um campo free 
on-demand de conteúdos 
estruturados por módulos 
integrados numa grelha 
curricular consubstancia-
da em ECTS - Micro-Cré-
ditos
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 A tese defendida pelo 
Professor Doutor, Lou-
renço Dias da Silva, di-
rector-geral da Corpo-
rate Business School 
(CBS) sobre a Smartpho-
nezação ou Smartpho-
neGlobalização já está 
a ganhar peso e urge a 
sua implementação em 
Moçambique. A título de 
exemplo, o Governador 
do Banco de Moçambi-
que, Rogério Zandamela, 
no lançamento recente-
mente da quarta edição 
do Sandbox Regulatório, 
teria afirmado que as 
inovações tecnológicas 
nos serviços financei-
ros devem agregar va-
lor à economia nacional.

Smartphonezação facilita a conectividade

n
a ocasião, Zanda-
mela realçou que 
se pretende com 
isso, responder 
aos desafios im-
postos pela inova-

ção tecnológica.

Para o Professor Catedráti-
co Jorge Bacelar Gouveia, a 
teoria dos direitos digitais, 
que ressalta a idêntica im-
portância que os direitos 
fundamentais devem as-
sumir no Ciberespaço, nos 

quais fazem igual sentido, 
além de se acrescentarem 
novos direitos que só neste 
mundo podem existir

 No entanto, segundo o 
Professor Lourenco Dias 
da Silva, a materialidade 
destas teses, pode passar 
por:

1. Smartphonezação ou 
Smartphoneglobalização e 
economia digital: Respon-

sabilidades e Oportunida-
des para Moçambique;

2. Responsabilidades e 
Oportunidades da Smar-
tphonezação ou Smar-
tphoneglobalização para 
economia digital em Mo-
çambique;

3. Responsabilidade e 
Oportunidades da das 
Carteiras Móveis Digitais 
na oferta de Conteúdos 

- Smartphonezação ou 
Smartphoneglobalização: 
de Literacia Fiscal x Lite-
racia Financeira x Literacia 
Digital.

*Responsabilidade* é a 
capacidade de semear 
*Oportunidades* solidárias 
- *Mão Dupla* - para quem 
promove e para quem re-
cebe revelando-se por me-
recer, acrescentando valor 
para todas as partes 
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Lourenço Dias participa em Júris de
Doutoramento, Mestrado e Licenciatura

e
ste é o caminho do 
Destino que Deus 
traçou, participar 
como Arguente em 
Júris de Doutora-
mento, Mestrado e 

Licenciatura.

Acredito que estes actos 
reiterados contribuem para 
a solidez do Reconheci-
mento  Reputacional a Es-
cala Global da minha Marca 
Pessoal.

Muitos dos Professores 
Catedráticos sinalizam o 
seu percurso sem terem 
participado na composição 
dos Júris de Doutoramen-
to.

Retomei os estudos em 
1996 convencido que fica-
va pela Licenciatura, depois 
conclui o Mestrado 2004 
e em acto contínuo con-
cluir o doutoramento em 
25092009 e de seguida o 
Pós-Doc.

Fazer parte do Júri para 
avaliar um candidato que 
foi ministro e é Professor 
na Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), a maior  
Universidade de Moçambi-
que satisfaz-me duplamen-
te como:

1. Marca Pessoal e

2. de facto o reconheci-
mento Reputacional Inter-
nacional da Corporate Bu-
siness School (CBS).
Com alguma satisfação, 

introduzimos ressaltando a 
importância da

Silva, Lourenço:

1. 2000 - Sistema Fiscal e 
Constituição;

2. 2004 - Empresas Trans-
nacionais e o Acesso ao 
Mercado;

3. 2009 - Responsabili-
dade Social Corporativa 
como factor de Vantagem 
Competitiva e de Desen-
volvimento Sustentável;

4. 2011 - O Social pela 
Governança; e desde 
29062012 - Deslocalização 
para além da Descentrali-
zação e Desconcentração e 
Descentralização como um 
Recurso adicional ao mo-
delo Tradicional e Virtual, 
Leiria, 29062012;

Em 2020:

Cátedra 5G e Sustentabi-
lidade  - Smartphonezação 
ou Smartphoneglobaliza-
ção  - Free on-demand  - 
Carta dos Direitos Huma-
nos na Era Digital.

29102022 - CBS - Louren-
ço.dias@cbsesocial.onmi-
crosoft.com.

lourenco.dias@cbs-school.
com

Tlm Whatsapp 
00258840649792  
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 O Ministro da Eco-
nomia e Finanças, Max 
Tonela, disse que o Go-
verno está comprome-
tido na resolução das 
deficiências identifica-
das pelo Grupo da Acção 
Financeira Internacional 
(GAFI) que culminaram 
no adicionamento do 
país, em Outubro do ano 
passado, na lista cinzen-
ta desta organização.

Governo quer sair da lista cinzenta

o 
Governo desen-
cadeou, tempesti-
vamente, acções 
com objectivo de 
assegurar a remo-
ção com sustenta-

bilidade do país desta lista, 
num prazo de 24 meses”, 
disse o Ministro no Seminá-
rio Nacional de Harmoniza-
ção na Tramitação de Pro-
cessos de Branqueamento 
de Capitais e Financiamen-
to ao Terrorismo.

Destacando um conjunto 
de acções já desencadea-
das, o ministro recordou 
que o papel do sector judi-
ciário é crítico para a saída 
desejável, ou seja, em tem-
po oportuno e de forma 
sustentável.

“É importante notar que 
para ser removido desta 
lista Moçambique deve 
demonstrar progressos sig-
nificativos através de evi-
dências e o sistema judicial 
desempenha neste quadro 
um papel crítico no proces-
so”, realçou Max Tonela.

As acções tomadas

A elaboração de uma 
estratégia detalhada para 
implementação do Plano 
de Acção acordado com o 
Grupo de Acção Financei-

ra Internacional, com um 
cronograma que envolve o 
reforço do quadro legal, o 
fortalecimento das acções 
de supervisão e medidas 
operacionais que assegu-
rem eficácia no cumpri-
mento das leis;

O reforço da cooperação 
internacional com outros 
países e organizações para 
o combate aos fenómenos 
de branqueamento de ca-
pitais e financiamento ao 
terrorismo; e;

O estabelecimento de 

um Comité Executivo 
Multissectorial de Coor-
denação do qual faz parte 
o Tribunal Supremo, que 
funciona como uma força-
-tarefa para a remoção do 
País da lista Cinzenta e que 
presta informações regula-
res sobre os progressos ao 
Conselho de Ministros.

Recorde-se que Outubro 
de 2022, Moçambique foi 
colocado na lista de vigilân-
cia acrescida, também re-
ferida como “Lista Cinzen-
ta” devido a preocupações 
associadas a deficiências 
no sistema de prevenção 
e combate ao branquea-
mento de capitais e finan-
ciamento ao terrorismo, 
identificadas pelo Grupo de 
Acção Financeira (o GAFI).

Para ser retirado da Lis-
ta Cinzenta, Moçambique 
precisa de tomar medidas 
para resolver as questões 
apresentadas pelo GAFI. A 
permanência e/ou evolução 
para níveis mais gravosos 
tem implicações económi-
cas e financeiras significati-
vas para o País, incluindo a 
exclusão do sistema finan-
ceiro internacional  

“
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 Durante o IX Conselho 
de Monitoria do Ambien-
te de Negócios, havida a 
27 de Fevereiro de 2023, 
na cidade de Maputo, 
o Governo de Moçam-
bique, procedeu com a 
apresentação da imple-
mentação de reformas 
que constam do Pacote 
de Medidas de Acelera-
ção Económica (PAE), e o 
grau de implementação 
do Plano de Acção para a 
Melhoria do Ambiente de 
Negócios (PAMAN 2019-
2021), informação que 
espelha os progressos 
alcançados desde o úl-
timo relatório divulgado 
em Dezembro de 2022.

Governo apresenta nível de
Implementação do PAE e PAMAN

o 
pacote de reformas 
visa promover o re-
lançamento econó-
mico do País com 
perspectivas de re-
sultados a curto e 

médio prazos assentes em 
duas áreas de intervenção.

A primeira é alcançar a 
Estabilidade Macroeconó-
mica e Melhorar a Gover-
nação Económica através 
de Medidas de Reforma 
Fiscal e Estímulo à Econo-
mia. A segunda, consiste 

em estimular o desenvol-
vimento do sector privado 
por via de investimento e 
crescimento dos sectores 
produtivos através de me-
didas de reforma para a 
melhoria do Ambiente de 
Negócios, Transparência e 
Governação.

No seu discurso, o Pri-
meiro-ministro moçambi-
cano, Adriano Maleiane, 
afirmou que na interacção 
havida durante o diálogo 
entre o Governo e o Sector 
Privado, foi notório o inte-
resse e a disponibilidade de 

todos em buscar soluções 
que agilizem a adopção e 
implementação de refor-
mas conducentes à contí-
nua melhoria do ambiente 
de negócios no País.

"Este facto é consubstan-
ciado pelas valiosas e ricas 
contribuições apresenta-
das nas várias interven-
ções havidas neste evento, 
cuja materialização desafia 
o Governo e o Sector Pri-
vado a redobrar esforços 
para que possamos, de 
facto, continuar de forma 
célere e efectiva a adoptar 

e implementar reformas 
conducentes ao aprimora-
mento do ambiente de ne-
gócios no nosso país", disse 
Maleiane.

 Acrescentou que as 
várias intervenções havi-
das em torno do PAMAN 
2019-2021 foram unâni-
mes em considerar que a 
implementação deste ins-
trumento registou vários 
desafios como consequên-
cia dos impactos negativos 
decorrentes dos ciclones 
Idai e Kenneth, assim como 
da COVID-19.

IX CONSELHO DE MONITORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
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Na sua intervenção, a Vi-
ce-ministra da Economia e 
Finanças, Carla Louveira, 
fez menção aos pilares do 
PAE, referindo-se a me-
didas de reforma para o 
relançamento económico 
com destaque para a Esta-
bilidade Macroeconómica 
e Melhorias na Governação 
Económica, bem como o es-
tímulo ao desenvolvimento 
do Sector Privado por via 
de investimento no sector 
produtivo.

No PAE, as acções do cur-
to e médio prazo, encon-
tram-se em bom nível de 
implementação tendo sido 
aprovado o Código do IVA 
pela Assembleia da Repú-

blica (AR) e a entrada em 
vigor da nova alíquota de 
16%, bem como o Código 
do Imposto sobre o Con-
sumo Específico (ICE) e a 
aprovação da Revisão da 
Lei sobre o Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas 
Colectivas entre outras 
Leis.

Especificamente, no to-
cante às acções de médio 
prazo, a dirigente subli-
nhou haver necessidade de 
se avançar com o mercado 
de construção de habita-

ções reduzindo assim cus-
tos para o efeito. Foram 
igualmente, promovidos 
encontros com indústrias 
do sector de materiais de 
construção para a iden-
tificação de barreiras ao 
investimento, também fo-
ram identificados os locais 
potenciais para o desen-
volvimento do programa 
de terras infraestruturadas 
para habitação nos municí-
pios de Maputo, Nampula, 
Dondo, Mocuba, Vilancu-
los, Chimoio e Lichinga en-
tre outro 
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Fome Zero continua na vanguarda

 O ministro da Agri-
cultura e Desenvolvi-
mento Rural, Celso Isa-
mel Correia, disse que  
há no país, um esforço 
significativo de se me-
lhorar a  qualidade de 
vida da população em 
termos de alimentação 
segura para colocar Mo-
çambique fora dos pai-
ses com risco de fome.

C
elso Correia, 
acrescentou que 
pelo menos 10% 
da população é 
que está em si-
tuação de inse-

gurança alimentar. “Este 
é um grande sucesso dos 
moçambicanos. Estamos 
a ter estes resultados, 
mas agora o nosso maior 
desafio é ter a certeza de 
que são sustentáveis e 
consolidar este princípio”, 
realçou.

Estas palavras foram 
proferidas durante um 
encontro que o ministro 
Correia teve com o direc-
tor-geral da Organização 
da Nações Unidas para 

- diz Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Alimentação e Agricultu-
ra (FAO), Qu Dongyu, no 
passado dia 01 de Março 
de 2023, em Roma, na Itá-
lia. 

Nesta visita de tralho ao  
país europeu, o ministro 
moçambicano de Agricul-
tura e Desenvolvimento 
Rural manteve encontros 
com os representantes 
do PMA, com a FIDA e o 
Ministério da Agricultura 

da Itália, nomeadamente: 
David Beasley, Alvaro Lá-
rio e Patrizio La Pietra.

No enconto, o ponto de 
agenda foi a mudança de 
paradígma-Assistência 
Humanitária para Assis-
tência Social Produtiva. 
Na ocasião, foram asse-
gurados compromissos de 
financiamento do PMA: 
55 milhões de dólares; 
do FIDA: 23 milhões de 

dólares, onde se inclui 
resposta à emergência  e 
53 milhões de dólares da 
cooperação italiana.

Foi também acordado 
um total de 131 milhões 
de dólares que se vão 
somar a outros compro-
missos em carteira. Esta 
igualmente em curso, o 
processo de certificação 
da produção nacional de 
exportação para Itália 
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Governo propõe acordo de extradição

entre Moçambique e Ruanda

a
s relações entre 
Moçambique e 
Ruanda tendem 
a escalar outros 
patamares, depois 
que Kigali disponi-

bilizou as suas tropas para 
apoiar o país no combate 
ao terrorismo, que assola 
a província de Cabo Delga-
do.

Do rol dos assuntos de-
batidos pelo Executivo mo-
çambicano na terça-feira, 
28 de fevereiro de 2023, 
na sua sétima sessão ordi-
nária, consta a aprovação 
da proposta que ratifica o 
acordo sobre a assistência 
mútua legal em matéria cri-
minal entre Moçambique e 
Ruanda, assinado no dia 3 
de Junho de 2022

“O acordo estabelece 

 O Governo aprovou a 
proposta de resolução 
que ratifica o acordo de 
extradição entre Moçam-
bique e Ruanda, assina-
do na capital ruandesa, 
Kigali, em Junho do ano 
passado. A informação 
foi avançada, terça-feira 
passada, pelo porta-voz 
do Conselho de Ministros.

mecanismos visando ga-
rantir a assistência mais 
ampla possível de parte a 
parte, em conformidade 
com as suas disposições e 
respectivas legislações in-
ternas, na investigação ou 
procedimentos judiciais 
em relação a infracções 
cuja medida aplicável, no 
momento do pedido de as-
sistência, é da competência 
das autoridades judiciais 
da parte requerente”, disse 
o porta-voz do Conselho 
de Ministros, Filimão Suazi.

Ainda no mesmo encon-
tro, o Governo aprovou 
a proposta que ratifica o 
acordo de extradição entre 
os dois países. O acordo 
prevê os casos e condições 
em que os pedidos de ex-
tradição deverão ser feitos.

As propostas do Executi-
vo moçambicano deverão 
ser submetidas à Assem-
bleia da República para a 
sua ratificação.

Na sua comunicação à 
imprensa, Filimão Suazi 

avançou que o Governo 
apreciou e deu luz verde 
ao decreto que autoriza a 
canalização de subsídios às 
vítimas do deslizamento do 
lixo na lixeira de Hulene, na 
Cidade de Maputo.

Filimão Suazi frisou que 
o Executivo analisou os im-
pactos das chuvas dos úl-
timos dias e avaliou positi-
vamente as acções levadas 
a cabo para minimizar o 
sofrimento das populações 
afectadas 
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Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa suspende descargas

e
m comunicado, 
o presidente da 
H i d r o e l é c t r i c a 
de Cahora Bassa 
(HCB), Boavida 
Muhambe, referiu 

que com esta medida de 
gestão hidrológica, a bar-
ragem de Cahora Bassa irá 
contribuir para a redução 
significativa dos níveis hi-

 A Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa, a maior 
do país, anunciou recen-
temente, a interrupção 
das descargas para tra-
var as subidas de caudal 
do rio Zambeze face à 
aproximação da tem-
pestade tropical Freddy.

drométricos no baixo Zam-
beze.

Segundo a HCB, o objec-
tivo é evitar o agravamen-
to dos possíveis impactos 

negativos da passagem do 
ciclone tropical Freddy.

Acrescentou que neste 
momento, a barragem está 
a cumprir com uma das 

suas principais funções, a 
de minimização dos efei-
tos nefastos dos eventos 
extremos a jusante do em-
preendimento. 
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William Tunzine e Yassin Amuji
sensibilizam operadores turísticos

 Em uma acção conjunta William Tunzine e Yassin 
Amuji, estão neste momento a percorrer diversos 
empreendimentos turísticos para avaliar o nível de 
prontidão e segurança dos operadores e visitantes 
acomodados nos estabelecimentos de alojamento. 

EM VILANKULO

a 
informação colhi-
da é que a maio-
ria de operadores 
turísticos já criou 
condições de se-
gurança e de pri-

meiros socorros em caso de 
necessidade. 

Igualmente apuraram 
que os operadores turísti-
cos estão abertos a provêr 
abrigo temporário na even-

tualidade de destruição de 
casas de alguns dos seus 
trabalhadores.

Alguns operadores irão 
também disponibilizar 
água para as comunidades 
vizinhas nos dias após a 
tempestade no caso de ha-
ver carência deste líquido.

Nos últimos dois ciclo-
nes, nomeadamente Ja-
phet e Fávio, registados 
em Vilankulo, o sector de 
turismo foi dos que sofreu 

gravemente, com destrui-
ção parcial e completa de 
alguns empreendimentos 
turísticos. 

Com estes contactos 
porta-a-porta, os Presiden-
tes do Conselho Municipal 
e da Associação de Turis-
mo, pretendem que os efei-
tos do "Freddy" tenham 
menor impacto na área de 
turismo, nos seus colabo-
radores e comunidades vi-
zinhas 
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 O Centro de Integrida-
de Pública (CIP) acusou o 
Tribunal Supremo de “ce-
der a pressões políticas” 
por ter instruído os tri-
bunais a darem celerida-
de a processos criminais 
sobre branqueamento 
de capitais e terrorismo.

CIP acusa Tribunal Supremo
de “ceder a pressões políticas”

o 
CIP refere, em 
comunicado, que 
com essas instru-
ções o TS preten-
de juntar-se aos 
esforços que o 

Governo está a empreen-
der para tirar o país da “lis-
ta cinzenta” do Grupo de 
Ação Financeira (GAFI), um 
mecanismo internacional 
que controla a prontidão 
dos países no combate ao 
branqueamento de capitais 
e terrorismo.

“Ao instruir os tribunais 
para que estes deem pri-
mazia ao julgamento de 
casos de branqueamento 
de capitais e de terrorismo, 
com ou sem arguidos pre-
sos, para responder aos es-
forços que estão a ser envi-
dados pelo Governo para a 
retirada de Moçambique 
da lista cinzenta do GAFI, 
o Tribunal Supremo cede 
a pressões políticas para 
traçar as directrizes de ac-
tuação do aparelho judicial 
e mostra que não é um ór-
gão isento”, refere-se num 
comunicado do CIP, citado 
pela RTP.

A ONG recorda que o 
presidente do Supremo, 
Adelino Muchanga, rejei-
tou no passado um pedido 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) de que 

os processos de corrup-
ção merecessem um tra-
tamento célere da justiça, 
argumentando que “não há 
nenhum processo mais im-
portante que o outro”.

Na altura, Muchanga 
disse ainda que “a atenção 
não pode ser dada somente 
aos casos relacionados com 
corrupção, mas, sim, de 
toda a natureza, sobretudo 
os com réus presos”.

A PGR também tinha pe-
dido antes que os tribunais 
dessem prioridade ao jul-
gamento de casos de terro-

rismo, mas o judiciário não 
se manifestou em relação a 
esta solicitação, fazendo-o 
agora que está “sob pres-
são” do Executivo.

“Como se pode depreen-
der, a posição do Tribunal 
Supremo foi no sentido de 
não atender à solicitação 
da PGR para que fosse im-
primida maior celeridade 
no julgamento de proces-
sos referentes aos crimes 
de corrupção”, enfatiza a 
nota do CIP.

Para a organização, a in-
tegração de Moçambique 

na lista cinzenta do GAFI 
fez o Tribunal Supremo mu-
dar a sua posição “quase de 
forma imediata, mostrando 
que é possível num curto 
espaço de tempo instruir os 
tribunais a darem primazia 
ao julgamento de determi-
nados tipos legais de crime, 
quando isso se mostra con-
veniente”.

O CIP acusa o Supremo 
de actuar com dualidade 
de critérios, por escolher o 
tipo de processos que de-
vem ser julgados com rapi-
dez. 
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 Os Mambas vão efec-
tuar toda a preparação 
do jogo contra o Sene-
gal, inserido na tercei-
ra jornada da fase de 
qualificação para o CAN 
2023, em Dakar. O com-
binado nacional defronta 
os Leões de Teranga no 
dia 24 do mês em curso.

Mambas fazem preparação da
“Operação Senegal” em Dakar

e 
é isso que já começa a 
mexer com a estrutu-
ra da Federação Mo-
çambicana de Futebol, 
tendo em conta tra-
tar-se de um jogo de 

extrema importância para o 
combinado nacional nas suas 
aspirações de qualificação 
para o Campeonato Africano 

das Nações, Costa do Marfim 
2023. Aliás, esta “Operação 
Senegal” comporta dois jogos, 
da terceira e quarta jornadas, 
respectivamente, ambos dian-
te do mesmo adversário.

Para essa empreitada, o 
combinado nacional vai fazer 
toda a preparação em Dakar, 
capital do Senegal, sem espa-
ço para uma concentração na 
capital do país, pelo menos 
com os jogadores que actuam 
internamente.

Os jogadores que actuam 
no estrangeiro, nomeadamen-
te em vários países da Europa, 
que serão seleccionados, vão 
viajar directamente para a 
capital senegalesa, devendo 
ser dispensados pelos seus 
clubes a partir do dia 19. O 

seleccionador nacional, Chi-
quinho Conde, que se encon-
tra em Portugal desde o fim da 
participação dos Mambas no 
CHAN da Argélia, vai juntar-
-se à selecção em Dakar.

Os jogadores que evoluem 
em Moçambique e na África 
do Sul vão seguir em conjunto 
para Senegal, mas com escala 
em Adis Abeba, uma vez que 
a Federação Moçambicana de 
Futebol não vai levar um voo 
charter.

Assim, a chegada de todos 
atletas à capital Dakar está 
prevista para dia 21, dia em 
que vão efectuar a primeira 
sessão de treino, sendo que as 
outras sessões estão apraza-
das para os dias seguintes, no-
meadamente 22 e 23 de Mar-

ço, este último de adaptação 
ao Estádio Abdoulaye Wade, 
na capital Dakar.

O jogo de Dakar entre Se-
negal e Moçambique tem iní-
cio previsto para as 19h00 de 
Maputo, na sexta-feira do dia 
24 do mês em curso.

Quatro dias depois, ou seja, 
a 28 de Março, terça-feira, as 
duas selecções voltarão a cru-
zar-se em Maputo, no Estádio 
Nacional do Zimpeto, a par-
tir das 18h00, para o jogo da 
quarta jornada do grupo L, li-
derado pelo Senegal com seis 
pontos, seguido de Moçambi-
que, com quatro, Ruanda com 
três e Benin sem nenhum pon-
to, na cauda 
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 A maior prova futebolística nacional, o Moçambola, 
está à vista e as equipas participantes da edição 2023 
estão a afinar as máquinas para mostrar o seu valor em 
campo e, obviamente, conquistarem títulos. O Ferro-
viário de Maputo, uma das melhores equipas do país, 
sob o comando do renomado técnico moçambicano, 
João Chissano, está nesta empreitada. Visivelmente 
focado em conquistar o título de campeão, o experien-
te técnico avançou, em declarações à nossa Reporta-
gem, que pretende devolver os locomotivas da capital 
ao patamar dos grandes, mas para que isso aconteça, 
apela aos jogadores um espírito de equipa. Numa en-
trevista exclusiva ao Imperdível, João Chissano abor-
dou os contornos da preparação dos seus “pupilos” e 
os anseios da equipa nas competições desportivas. 
Siga em breves trechos a conversa que mantivemos.

Ferroviário de Maputo
pronto a conquistar títulos

i
MPERDÍVEL (I) – Mister 
Chissano, sabemos que as-
sumiu o comando técnico 
do Ferroviário de Maputo 
no fim da época e venceu a 
Taça de Moçambique. Como 

decorrem os preparativos para 
a presente época?

João Chissano (JC) - Estamos 
a preparar como havíamos 
programado e gostaríamos 
de projectar também  alguns 
jogos internacionais, visto 
que vamos competir para a 
Taça CAF. Pretendemos dar 
alguma rodagem aos nossos 
jogadores, rodagens interna-
cionais, mas ainda estamos 
a criar as devidas condições 
para estágios fora de portas. 
No geral, para aquilo que é 
a preparação para as provas 
internas está tudo a correr 
dentro do normal. Estamos 
a trabalhar tranquilamente 
para ver se conseguimos re-
presentar condignamente o 
nosso País e a nossa massa as-
sociativa em todas as provas 
em que iremos participar.

I – Quando tomou o comando 
técnico no fim da época 2022, 
quais eram os objectivos tendo 
em conta que o Ferroviário não 
estava bem colocado na tabela 

classificativa?

JC - Quando tomamos o co-
mando do Ferroviário no fim 
da época 2022, os objectivos 
foram de conquistar troféus 
e estar na linha da frente das 
grandes equipas do país, em 
todas as provas em que esta-
mos inseridos. Estar na linha 
da frente significa ser can-
didato à conquista de todas 
as provas. Naturalmente, a 
grandeza do clube obriga-nos 
a pensar desta forma e a to-
marmos este rumo de ganhar 
todos os jogos pela frente. 
Embora se saiba ser quase 
impossível vencer todos os jo-
gos, é possível vencer todos os 
troféus.

I – Como será constituído o 
plantel e que planos estão a 

traçar para alcançar os vossos 
intentos?

JC - O plantel será de 27 joga-
dores, incluindo três guarda-
-redes. Estamos a traçar um 
plano normal de uma prova 
altamente competitiva. Esta-
mos a fazer um trabalho den-
tro dos parâmetros exigidos a 
uma equipa de alta competi-
ção para estar apta e prepara-
da em todos os aspectos.

I – O que vai mudar no plantel?

JC - No plantel, naquilo que 

é a “espinha” dorsal. Tivemos 
alguns jogadores que foram 
dispensados que faziam par-
te do grupo no ano passado. 
Esforçamo-nos com alguns jo-
gadores que vêm de algumas 
equipas nacionais e também 
pretendemos trazer alguns de 
fora do país, porque aqui den-
tro é difícil arranjar atacantes 
e também goleadores.

Pesquisamos também a nível 
dos juniores e constatamos 
que nos nossos juniores ainda 
podemos aproveitar alguns 
avançados, pese embora a 
pouca experiência, mas vamos 
ter de trabalhá-los para ver se 
conseguimos.

I – Como encara as outras equi-
pas candidatas ao título?

JC - Outras equipas refor-
çaram-se e estão bastantes 
fortes, daí que vamos ter que 
lutar para estar em pé de 
igualdade e superá-los com 
outras valências. Podemos 
não ter o que os nossos adver-
sários têm, mas precisamos 
de redobrar o nosso traba-
lho para formar uma equipa 
forte sem olhar muito para 
o aspecto individual. O mais 
importante é ter uma equipa 
forte que jogue e pense como 

uma equipa. Se conseguirmos 
ter uma equipa que pensa em 
objectivos comuns, com cons-
ciência colectiva, seremos in-
vencíveis e não precisaremos 
de ir buscar reforços de gran-
de vulto.

 I – Como está o vosso estado de 
espírito para a presente época?

JC - O optimismo dos nossos 
jogadores é bom. A nossa mo-
ral é alta. Se recordar, fomos 
o último clube a levantar o 
troféu no final da Taça de Mo-
çambique. Os nossos jogado-
res ainda têm consciência do 
troféu que levantaram e estão 
altamente motivados para 
trabalhar e levantar muito 
mais troféus.

 I – O que a vossa colectivi-
dade espera da Taça Nelson 

Mandela?

JC - Pessoalmente espero ir 
lá para competir. A nível do 
clube, também gostaria que 
fossemos lá competir e não 
apenas participar. Compe-
tir significa estarmos em pé 
de igualdade com os nossos 
adversários. Estamos a lutar 
juntos com a direcção para 
chegar na prova e competir, e 
esperamos concretizar o pro-
grama que foi traçado 
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 A Supertaça Mário 
Esteves Coluna 2023, 
coloca frente a frente 
a União Desportiva do 
Songo e o Ferroviário de 
Maputo, campeão na-
cional e o vencedor da 
Taça de Moçambique, 
respectivamente, nes-
te sábado, pelas 14h30, 
no campo Municipal da 
Maxixe, em Inhambane.

UD Songo e Ferroviário de Maputo
batem-se pela Supertaça Mário Coluna

Ingvild vence Supertaça de Angola pelo Interclube 

s
erá um embate in-
teressante entre as 
duas equipas, visto 
que para a presente 
temporada, sobretu-
do o Ferroviário, ape-

trecharam os plantéis para a 
conquista do Moçambola e 
para terem boa prestação nas 
afrotaças.

a 
Internacional mo-
çambicano Ingvild 
Mucauro ajudou 
o Interclube de 
Luanda a conquis-
tar a Supertaça de 

Angola ao derrotar o Pri-
meiro de Agosto por 74-62, 
na final realizada esta quar-
ta-feira, 08 de Março, no 
Pavilhão Principal da Cida-
dela Desportiva da capital 
angolana.

Ingvild Macauro contri-
buiu com um total de 16 
pontos para a conquista do 
troféu por parte das “polí-
cias” num duelo que foi um 
autêntico tira-teimas entre 
as duas melhores equipas 
femininas do basquetebol 
angolano, numa final que 
marcou  a abertura da épo-
ca desportiva na classe fe-

minina.
 A conquista do Campeo-

nato Nacional e da Super-
taça por parte das polícias, 
na época passada, deixou 
um amargo nas hostes das 
"militares”, que se apresen-
taram com a intenção de 
se desforrar do percalço, 
porém a turma da Moçam-
bicana Ingvild Mucauro foi 
superior em todos aspec-
tos. 

Este é o terceiro troféu 
conquistado por Ingvild 
Mucauro ao serviço do In-
terclube, tendo na tempo-
rada passada conquistado o 
Campeonato e a Supertaça 
angolana, sendo que a sua 
prestação na temporada 
passada valeu o convite 
para reforçar os quadros 
das "polícias" para esta 
temporada. 

Por seu turno, a UD Songo 
não vai contar, nesta partida, 
com o seu melhor marcador 
dos últimos anos, Lau King, 
que se transferiu para o Sa-
grada Esperança de Angola, 
mas fez uma das contratações 
mais sonantes, com a aquisi-

ção de Amâncio Canhembe 
“Neymar”, vindo de Portugal, 
onde representava o Maríti-
mo nos últimos anos.

Os “Hidroeléctricos” che-
gam a esta partida motivados 
pela conquista do Torneio 
Quadrangular, decorrido em 

Malawi, onde em três jogos 
acumulou sete pontos.

A turma locomotiva da 
capital vem realizando uma 
campanha interessante na 
Liga Jogabets-Campeonato 
da Cidade de Maputo, ten-
do, em três jogos, acumula-
do nove (9) pontos, frutos da 
goleada por (5-0) a Liga Des-
portiva de Maputo na terceira 
jornada da prova.

Recorde-se que na época 
passada, a equipa do Songo 
tornou-se campeão nacional, 
após bater o Ferroviário de 
Maputo por (1-0), na última 
jornada do Moçambola-2023 
e na semana seguinte o Fer-
roviário eliminou a União 
Desportiva do Songo nas 
meias-finais da Taça de Mo-
çambique, prova em que ba-
teu na final o seu homónimo 
da Beira, também por (1-0) 

O detentor da Supertaça 
atacou fortemente o mer-
cado internacional. A equi-
pa orientada pela treinador 
Elisa Pires para além de ter 
contratado a extremo mo-
çambicana Ingvild Mucau-

ro, de 29 anos, reforçou-se 
com a poste norte-ameri-
cana, Imani Trishaw, de 28 
anos, 2,01m de altura, para 
atacar a Supertaça, o Cam-
peonato Nacional e a Taça 
de Angola. (LANCEMZ)
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 O Presidente do Con-
selho Autárquico de 
Quelimane, Prof. Doutor 
Manuel de Araújo anun-
ciou recentemente, a 
realização de um Carna-
val fora da época, alusi-
vo as comemorações do 
dia da Cidade de Que-
limane - 21 de Agosto. 

Final do Carnaval de Reflexão edição 2023

Este pronunciamento foi 
feito a margem do encer-
ramento do Carnaval da 
Reflexão Edição 2023, um 
evento que acolheu mais 
de 50mil pessoas.
Foram no total 25 gru-
pos foliões dos bairros e 
empresas que sambaram 
neste que é o maior even-
to do país quiçá de África. 
Conforme a organização 
as classificações foram 
feitas por categorias ob-
decedo o seguinte:

1-Melhor banda:
Garimpeiros.

2-Melhor coordenador:
Sambas do gordo.

3-Melhor Grupo foliões 
dos bairros: 

I° 7 Coqueiros.
II° Damas da Tivir
III° Anjos de Murropué 

4-Simpatia:
Recorda o passado.

4.1-Simpatia bairros: 
Zagga Two. 

5-Mascarado: 
I° O homem caranguejo.

II° Mumia
III° O caçador (Sanguar). 

6-Foliões empresas:
Autoridade Tributaria.

7-Melhor Rei:
Novas esperanças Ma-
nhaua B. 

8-Melhor Rainha:
Academia de Chirangano.

9- Carros alegóricos:
I° Escravatura 7 coquei-
ros. 
II° Dívidas ocultas, Acade-
mia de Chirangano. 
III° Cristo Crucificado, 
Anjos de Murropué.
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 O seu nome é Japone 
Arijuane, um jovem poeta 
e jornalista moçambica-
no, nascido na provín-
cia central da Zambézia, 
concretamente no distri-
to costeiro de Maganja da 
Costa por volta de 1987. 
Quando tinha cinco anos 
de idade, junto com seus 
pais foram instalar-se 
na cidade de Mocuba e 
posteriormente, ainda 
na tenra idade, rumaram 
para a capital provincial, 
Quelimane onde foram 
acesas as luzes da sua 
infância, numa época em 
que a cidade dos “ma-
chuabos” era vibrante.

Japone Arijuane desperta nos
jovens o gosto pela leitura

p
or influência da 
época marcada por 
grandes artistas da 
cidade de Quelima-
ne na arena musical 
como os Garimpei-

ros e os Sáldicos, Japone 
juntamente com os seus 
amigos começaram a dese-
nhar a sua própria história. 
Pretendiam com isso, revo-
lucionar a música, principal-
mente o estilo hip-hop que 
era feito naquele tempo. 
Queriam trazer um estilo 
musical mais interventivo e 
com temas que tocassem o 
coração das pessoas.

“Escutávamos os grupos 
musicais mais destacados 
naquela altura, os Sáldicos, 
os Garimpeiros e íamos nas 
grandes festas, como o car-
naval. Era um Quelimane 
extremamente vibrante”, 
lembrou.

Como as oportunidades 
eram escassas na cidade 

da mucapata e do frango a 
zambeziana, os jovens pro-
missores decidiram ir para 
outras paradas para leva-
rem o seu projecto avante. 
Maputo, a capital do país, 
era o destino. Gradualmen-
te os integrantes do grupo 
foram se instalando na ci-
dade das acácias.

Já na cidade de Maputo, o 
destino mudou os seus so-
nhos. O seu primeiro dese-
jo de tornar-se num grande 
cantor de hip-hop “caiu por 
terra”, mas não por vonta-
de própria. A vida mudou a 
sua história. Como a músi-

ca e escrita andam de mãos 
dadas, quis o destino que 
ficasse com a literatura. 
Com um grupo de amigos e 
alguns integrantes do pro-
jecto anterior, fundaram o 
movimento literário deno-
minado Kuphaluxa.

Na mesma altura conhe-
ceu grandes nomes da lite-
ratura moçambicana, como 
Mia Couto, Calane da Silva, 
Paulina Chiziane, entre ou-
tros que o influenciaram e 
o motivaram a continuar na 
arte de escrever.

Como forma de acender 

a chama da literatura, reu-
nia-se semanalmente com 
os membros do movimento 
para discutir temas can-
dentes. Nestas reuniões, 
conta que analisavam os 
escritos de cada um antes 
de serem publicados e por 
vezes alguns poemas eram 
chumbados pelo grupo. Po-
rém recomendava-se algu-
mas melhorias e retoques 
nos escritos.

“Exigia-se qualidade 
nos textos. Várias vezes o 
grupo chumbou os meus 
textos, também de outros 
membros do movimento, 
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mas nem por isso desisti, 
pelo contrário, esforçava-
-me  para ter a qualidade 
desejável. Por isso hoje es-
tou no patamar em que me 
encontro”, disse.

Como escritor já publi-
cou obras como, “O Ho-
mem Que Vivia Fugindo 
de Si”-Prémio Eugénio de 
Lisboa (Romance, INCM, 
2019); “Ferramentas para 
Desmontar a Noite” (Poe-
sia, FFLC) e, “Dentro da 
Pedra ou Metamorfose do 
Silêncio”-2014 (Prémio Re-
velação CEMD/Lisboa. É 
membro da Associação dos 
Escritores Moçambicanos 
(AEMO).

Muito recentemente lan-
çou a mais nova obra literá-
ria, intitulada: O peixe que 
sonhava em comprar um 
barco, o primeiro livro in-
fanto-juvenil, onde o poe-
ta propõe-nos um diálogo 
com o sonho e com as dife-
rentes abordagens rumo à 
sua concretização.

Trata-se de um livro leve, 

com poemas em verso que 
apela à imaginação dos 
mais novos e dos adultos.

Hoje, licenciado em 
Ciências da Comunicação 
com habilidades em Publi-
cidade e Marketing pela 
Escola Superior de Jorna-
lismo, trabalha na sua área 
de  formação na Empresa 
Nacional de Hidrocarbone-
tos (ENH). É consultor de 
Marketing e Copywriter. É 
exímio redactor de histó-
rias de sucesso e tem longa 
experiência em Comunica-
ção para o Desenvolvimen-
to de Comportamento.

Ainda prevalece a veia 
de cantor, mas esta veia 
expressa na literatura, sua 
maior paixão na actualida-
de. O seu sonho, é através 
da escrita influenciar e cul-
tivar nos jovens actuais o 
gosto pela leitura e escrita, 
pois acredita que esta arte 
abre a mente de quem pra-
tica e dá uma visão além 
daquilo que se pode con-
templar
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 Numa tarde de intenso 
calor, demos uma pas-
seata pelo histórico bair-
ro da Mafalala, no subúr-
bio da cidade de Maputo. 
De primeira avistamos 
com crianças em todo o 
lado como verdadeiras 
flores que nunca mur-
cham. Mas não foi só isso 
que nos espantou e sim, 
a estrutura do bairro, as 
casas de madeira e zin-
co que ainda sobrevivem 
ao tempo, a miscelânea 
de culturas que ali exis-
tem, as ruas e as histó-
rias que contam sobre o 
local. É Verdadeiramente 
um bairro considerado 
como o berço da cultura 
a nível da cidade capital.

O bairro que alberga todas etnias

n
ão é para menos, 
pois foi neste es-
paço onde vive-
ram ou surgiram 
grandes figuras da 
cultura moçambi-

cana, como o conceituado 
escritor moçambicano, já 
falecido, José Craveirinha 
e também Noémia de Sou-
sa. Aqui surgiram grandes 
nomes do futebol mundial, 
nomeadamente: Eusébio 
Ferreira (Pantera Negra) e 
Mário Coluna (Monstro Sa-
grado). Viveu alí também, 
Samora Moisés Machel que 
viria a tornar-se no primei-
ro Presidente de Moçambi-
que após a proclamação da 
Independência Nacional a 
25 de junho de 1975.

O nosso objectivo quan-
do visitamos aquele pe-
daço de Moçambique era 
de encontrar alguém que 
nos contasse em primeira 
mão, a verdadeira história 

daquele museu vivo. Com 
sorte encontramos a Zália 
Aly Anji, uma mulher de 48 
anos de idade que nasceu e 
cresceu no bairro e convi-
veu com algumas persona-
lidades da nossa história.

Zália diz que passou toda 
a sua infância naquele es-
paço e presenciou gran-
des transformações que 
Mafalala sofreu. Explica 
que de uns anos para cá, 
muita coisa mudou, como 
por exemplo, as casas de 
madeira e zinco, a maioria 
delas foram substituídas 
pelas de alvenaria. As ruas 
principais eram de asfalto, 
mas agora foram substituí-
das por pavés devido a sua 
elevada degradação.

Disse-nos também que as 
pessoas já não são as mes-
mas, pois alguns tiveram 
que vender as suas casas 
para mudarem – se para 

outros locais, mas a sua fa-
mília, embora tenha perdi-
do alguns parentes seus, os 
que ficaram ainda residem 
em Mafalala e no mesmo 
local.

Recorda que os ss be-
cos eram largos, mas com 
o andar do tempo ficaram 
apertados devido ao êxodo 
rural.

O que mais admira é o 
facto do bairro que lhe viu 
nascer e crescer, conse-
guir albergar quase todas 
as etnias e línguas faladas 
em Moçambique, factor 
que faz de Mafalala um 
local apetecível para se vi-
ver. Outro facto de acordo 
com Zália, é a mistura de 
religiões. Gente de origem 
cristã e muçulmana, vivem 
no mesmo espaço e em har-
monia.

Nos seus 48 anos de 

existência, Zalia diz que 
os momentos que mais 
lhe marcaram foi ter tido a 
oportunidade de conviver 
com figuras mais emblemá-
ticas de Mafalala, Eusébio 
Ferreira, Mário Coluna e 
José Craveirinha.

“Convivi bastante com 
eles. Para mim não foram 
figuras de ouvir dizer, são 
pessoas que convivi direc-
tamente e presenciei a ho-
menagem feita a eles ainda 
em vida”, lembra.

Depois de deixarmos 
a nossa anfitriã, a nossa 
passeata continuou bairro 
adentro. Vimos cartazes 
presos nas ruas poeirentas 
a indicarem algumas das 
atrações locais. A casa de 
Machel, a terra natal de Eu-
sébio e uma homenagem à 
poesia de José Craveirinha, 
capturam o espírito do lu-
gar 

MAFALALA
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 No dia 2 de março, 
pelas 17h30, o Camões 
– Centro Cultural Portu-
guês em Maputo acolheu 
o lançamento do livro 
“A biblioteca debaixo da 
cidade”, o mais recente 
livro do escritor beiren-
se Adelino Timóteo, uma 
edição de autor. A apre-
sentação do livro será 
feira por Celso Muianga.

Adelino Timóteo lança
“A biblioteca debaixo da cidade” 

s
egundo Carla A. 
Ferreira, docen-
te da Universida-
de Federal de São 
Carlos (Brasil): «O 
segredo de Susana 

apresentado pela vida do 
marido Mendes dos Re-
médios traz personagens 
ilustres e outros comuns, 
em sua humanidade e in-
timidade, para uma trama 
elaborada com maestria 
por meio da metalingua-
gem: a narrativa apresenta 
a combinação de géneros 
como cartas, poemas, pági-
nas de diários; reflete sobre 
o fazer poético, sobre as 
funções e repercussões de 
um livro em sua materiali-
dade; e lida brilhantemen-
te com a intertextualidade. 
A prosa ainda combina um 
tom de realismo ao gosto 
do século XIX a um estilo 
contemporâneo, o que faz 
de Adelino Timóteo um 
autor que enobrece a lite-
ratura de seu país, avança 
suas fronteiras geográficas 
e se coloca ao lado de gran-
des nomes da literatura do 
tempo presente. Sua ficção 
que transita entre o local 
e o mundial bem revela o 
que declara António Cân-
dido quando escreve que 
“embora filha do mundo, a 
obra é um mundo. Adelino 

oferece-nos em A Bibliote-
ca debaixo da Cidade o pra-
zer recalibrado que grandes 
obras literárias em si encer-
ram. Uma leitura, portanto, 
obrigatória, fundamental e 
amplamente prazerosa.»

Nota biográfica:

Adelino Timóteo nasceu 
em 1970, na Beira, em Mo-
çambique. É formado na 
área de docência em língua 
portuguesa, mas não exer-
ceu a profissão. Ingressou 
no Jornalismo em 1994, na 
cidade da Beira, no Diário 
de Moçambique, e, mais 
tarde, tornou-se corres-
pondente do semanário 

Savana, da mesma cidade. 
É licenciado em Direito e 
exerce a função de jorna-
lista no semanário Canal de 
Moçambique, também da 
cidade da Beira. Escritor, 

com 24 obras publicadas. 
Além disso, é artista plás-
tico e já realizou diversas 
exposições individuais, em 
Moçambique e no estran-
geiro. 
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Um vulcão chamado Luzia Moniz

É 
um vulcão. Negra. 
Mulher. Socióloga. 
O r g u l h o s a m e n t e 
bantófona. Pan-afri-
canista moderna 
que só conheceu 

Julius Nyerere em Mapu-
to quando veio estudar na 
nossa escola de jornalismo 
nos anos 80.
Chama-se Luzia Moniz, 
nasceu em Angola, militou 
no MPLA e vive em Portu-
gal.

E lançou no dia 24 de Feve-
reiro corrente, na Universi-
dade Pedagógica de Mapu-
to, o seu livro de crónicas 
jornalísticas SILENCIO-
CRACIA, JORNABÓFIAS E 
OUTRAS MAZELAS.

O Reitor Jorge Ferrão re-
feriu o valor de lançar num 
espaço universitário um 
livro que não prima pelo 
unanimismo. Reafirmou 
o direito dos intelectuais 
à palavra, mesmo quando 
essa palavra é incómoda.

O evento teve como mo-
deradora a Professora Sara 
Laísse que não resistiu a 
"passear" pela obra e a ci-
tar uma passagem na qual 
a autora cita, por sua vez, 
um historiador ugandês 
que afirma: "as pessoas po-
bres nem sempre lutam por 

questões de direitos huma-
nos ou mesmo por direitos 
políticos, normalmente 
perseguem questões de di-
reitos de sobrevivência".

Paulina Chiziane fez uma 
intervenção gravada em ví-
deo, tendo pugnado por um 
mundo com mais igualdade 
e pela urgência da luta sem 
tréguas pela liberdade e 
pela democracia.

Tomás Vieira Mário apre-
sentou a autora, revelando 
que são amigos há 40 anos, 

desde que frequentaram 
juntos em Maputo um cur-
so da escola de jornalismo.

Seguiu-se a explosão do 
vulcão chamado Luzia Mo-
niz.

Abordou vários temas 
com enorme vigor, afirman-
do-se uma mulher africana, 
de esquerda, uma mulher 
que revelou que, a certa 
altura em Angola muito 
depois da independência, 
ouviu antigos combaten-
tes da luta de libertação de 

Angola a exclamar: "não foi 
isto que nos combinámos!"

Falou do valor central da 
escola em todo o continen-
te africano, sobretudo por-
que a maioria da população 
é jovem e do sexo feminino. 
"Se não fosse a escola, eu 
não estaria aqui". É um pen-
samento que tem perse-
guido Luzia Moniz durante 
toda a vida.

Luzia Moniz, um amor de 
mulher  

PUBLICIDADE
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13 Benefícios da moringa para a saúde

consequentemente, de oxi-
gênio circulante no sangue.

2. Prevenir a diabetes

A moringa possui pro-
priedades antioxidantes 
que podem ajudar  a regu-
lar o estresse oxidativo no 
organismo, o que reduz os 
níveis de açúcar no sangue, 
além de proteger as células 
do corpo.

3. Proteger o coração

Por ser rica em fibras, 
esta planta pode ajudar 
a diminuir a absorção de 
colesterol no intestino e a 
formação de placas de gor-
dura nas artérias, diminuí-
do assim o risco de doenças 
cardiovasculares.

Além disso, devido ao 
seu efeito antioxidante, a 
moringa também poderá 
evitar ou diminuir a infla-
mação do organismo, o que 
contribui para  a saúde do 
coração.

4. Regular a pressão
arterial

Devido à presença de to-
coferóis, polifenóis e flavo-
noides na sua composição, 
a moringa poderia ajudar 
na regulação da pressão 
arterial, já que essas subs-
tâncias possuem efeito va-
sodilatador, que ajuda a re-
laxar os vasos sanguíneos 
e melhorar a circulação do 
sangue.

5. Ajudar na
perda de peso

A moringa é uma planta 
rica em fibras e proteínas, 
que ajudam a aumentar a 
sensação de saciedade e, 
consequentemente,  dimi-
nuir a quantidade de ali-
mentos e calorias  ingeri-
dos, facilitando a perda de 
peso.

Além disso, alguns estu-
dos feitos em animais tam-
bém indicam que a morin-
ga pode ajudar a diminuir 
a quantidade de gordura 
acumulada no corpo.

6. Prevenir e combater a 
anemia

As folhas da morin-
ga possuem grande quanti-
dade de ferro (105 mg  por 
cada 100 g de folha), o que 
poderia favorecer a forma-
ção de glóbulos vermelhos 
e aumentar a quantidade 
de hemoglobina no sangue, 
ajudando no tratamento da 
anemia, especialmente da 
anemia causada pela falta 
de ferro.

7. Aumentar as
defesas do organismo

A moringa possui  vitami-
na C, polifenóis e betaca-
roteno na sua composição, 
que são substâncias que 
têm potencial para ajudar 
a reforçar o sistema imu-
nológico, aumentando as 
defesas naturais do orga-
nismo.

8. Ter efeito analgésico
e anti-inflamatório

Devido à presença de iso-
tiocianatos, quercetina e 
ácido clorogênico, que são 
substâncias que ajudam a 
diminuir o processo infla-

A 
moringa, também 
chamada de árvo-
re da vida ou acá-
cia branca, é uma 
planta medicinal 
que possui grande 

quantidade de vitaminas e 
minerais, como ferro, caro-
tenoides, quercetina, vita-
mina C, entre outros, que 
proporcionam maior efeito 
antioxidante e anti-infla-
matório.

Por esse motivo, essa 
planta tem vindo a ser  uti-
lizada para tratar algumas 
doenças respiratórias, di-
minuir a ansiedade, perder 
peso e, inclusive, controlar 
a concentração de glicose 
no sangue em pessoas dia-
béticas. No entanto, ainda 
existem poucos estudos 
que comprovem todos 
seus benefícios e que des-
crevem as doses mínimas, 
assim como sua segurança 
para uso humano.

O nome científico da mo-
ringa é  Moringa oleifera  e, 
geralmente, a  sua parte 
mais utilizada é a folha. Em 
2019, a Anvisa proibiu a 
venda de qualquer produ-
to contendo esta planta, 
exatamente por considerar 
existirem poucos estudos 
que demonstrem as doses 
eficazes e a segurança da 
planta para a saúde.

Possíveis benefícios
da moringa

De acordo com alguns es-
tudos científicos, a moringa 
poderá ser eficaz para:

1. Aumentar a capacida-
de respiratória

Alguns estudos indicam 
que  esta planta parece ser 
capaz de aliviar os sintomas 
de  doenças respiratórias 
crônicas, como a asma, pois 
ajuda a  elevar as concen-
trações de hemoglobina e, 
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matório, a moringa poderia 
ser usada para aliviar  os 
sintomas de problemas in-
flamatórios, como reuma-
tismo e, até,  inflamação da 
próstata, por exemplo.

9. Proteger e hidratar
a pele

Devido à grande quanti-
dade de vitaminas do com-
plexo B, C, E e A que possui, 
a moringa pode favorecer 
a formação de colágeno, 
além de facilitar a  cicatri-
zação da pele e sua hidra-
tação.

10. Melhorar o sistema 
gastrointestinal

O consumo de moringa 
poderá prevenir e  auxiliar 
no tratamento de úlceras 
estomacais, além de aju-
dar a combater a prisão de 
ventre, devido a sua grande 
quantidade de fibras.

Além disso, como possui 
efeito vasodilatador, a mo-
ringa também poderia ser 
usada no tratamento de he-
morroidas, por estimular a 
circulação sanguínea.

11. Prevenir o apareci-
mento de câncer

Alguns estudos pare-
cem indicar que a moringa 
possui um efeito antican-
cerígeno, já que parece 
estimular a destruição de 
células cancerígenas, prin-
cipalmente na mama e no 
intestino.

12. Melhorar a saúde
da visão

A moringa  é rica em  be-
ta-caroteno, que é um com-
ponente precursor da vita-
mina A que, dentre outras 
funções, é responsável por 
produzir pigmentos visuais 
que ajudam a manter a saú-
de da visão.

13. Diminuir os sinto-
mas da menopausa

Uma vez que ajuda a 
controlar os níveis de in-
flamação e estresse oxida-
tivo durante este período, 
a moringa poderia  ajudar 
a manter a concentração 
de hormônios durante a 
menopausa, diminuindo a 
intensidade dos sintomas. 
Saiba identificar os  sinto-
mas da menopausa.

Propriedades da moringa

As possíveis  proprieda-
des da moringa incluem 
ação antioxidante, anti-
-inflamatória, analgésica, 
antidiabética, vasodilata-
dora, anticolinérgica, an-
tirreumática, anti-hiper-
tensiva, antimicrobiana, 
hepatoprotetora e  cicatri-
zante.

Porém, é importante lem-
brar que as propriedades 
da planta ainda continuam 
em estudo e vários resulta-
dos parecem ser inconclu-
sivos.

Chá de moringa

O chá de moringa não 
contempla a lista das plan-
tas aprovadas pela Anvisa 
para consumo e, por isso, 
deve ser evitado até que 
novos estudos comprovem 
a eficácia e segurança da 
planta.

No entanto, especialista 
indicam que, pessoas que 
tenham por hábito o uso 
dessa planta, e não dese-
jem interromper seu uso, 
devem consumir apenas  2 
xícaras, ou 500 mL, deste 
chá por dia, pois são quan-
tidades que não parecem 
apresentar risco para a 
saúde.

Outras formas
de consumo

Além do chá, a moringa 
pode ser encontrada tam-
bém na forma de cápsulas, 
sementes ou pó. No entan-
to, estas formas também 
estão proibidas para venda 
no território brasileiro, não 
devendo ser utilizadas.

Efeitos colaterais e con-

traindicações

O consumo da moringa 
pode resultar em alguns 
efeitos colaterais, como 
por exemplo náuseas, vô-
mitos e diarreia. É reco-
mendado evitar o consumo 
da raiz e de seus extratos, 
sem orientação de um pro-
fissional, pois contêm subs-
tâncias tóxicas que, quando 
usadas em concentrações 
excessivas,  podem causar 
paralisia e, inclusive, pode 
levar a pessoa a óbito.

A ingestão de moringa 
não é recomendada para 
mulheres grávidas e lac-
tentes, pois essa planta 
medicinal pode interferir 
tanto na gestação como na 
produção de leite materno. 
Saiba quais os  chás que a 
grávida pode e não pode 
tomar. Pessoas com pro-
blemas na tireoide também 
devem evitar o consumo 
desta planta, já que parece 
afetar a produção de hor-
mônios tireoidianos 
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Em que situação se usa
“afimafim” ou “a fim”?

Andreia Pereira

Adaptado:
Gelson Muiambo

A palavra afim pode ser considerada um adjetivo ou um nome. Significa 
ter afinidade, semelhança, compatibilidade, proximidade ou parentesco 
com algo.

A fim de que é uma locução conjuncional subordinativa com valor final 
(equivalendo a para que).

A expressão a fim pode ainda integrar as locuções a fim de e a fim de que. 
A fim de é uma locução prepositiva com valor final (podendo ser substituí-
da por para).

 A livraria vende livros, canetas, cadernos e produtos afins. (afins = produtos 
idênticos ou parecidos)

Na festa de aniversário do João estavam presentes os seus parentes e afins. 
(afins = colegas e amigos.)

As alunas de Ponte da Barca estudam a fim de entrar na Universidade do 
Minho.

(= As alunas de Ponte da Barca estudam para entrar na Universidade do Mi-
nho.)

As alunas de Ponte da Barca trabalham a fim de que possam terminar o Ensino 
Secundário.

(= As alunas de Ponte da Barca estudam para que possam terminar o Ensino 
Secundário.)

Duvidário: 100 Dúvidas da Língua Portuguesa (2021) 
Oficina de Escrita Académica e Profissional (Licenciatura em Serviço Social)

Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa (Licenciatura em Educação Básica)
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fim de, a fim de que).
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(Rose Moreira, Mahotas, 17/12/2022)

Mulher Nobre Poesia! 

Minha poesia sem heresia   

Almeja hoje quanta postura  

Raridade de mulher, nobre poesia!

Imbuída num olhar de gostosura 

Aurora de brandura e cortesia

Esbanja sorrisos de ternura!
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Xicaba, Lifete ou Molina

https://www.receiteria.com

SUGESTÃO
GASTRONÓMICA

DO DIA

Ingredientes:

Modo de preparo:

  1 kg de farinha de tapioca ou ral
  1/2 kg de amendoim assado ou torrado descascado
  1 colher de chá de sal fino
  1 chávena de açúcar

  Num pilão, adiciona-se o ral e pila-se, para reduzir o tama-
nho dos grãos. Quando se atinge a finura desejada, adiciona-se 
o amendoim e continua-se o processo de esmagamento. Depois 
que a massa torna-se homogénea, pode-se adicionar o açúcar 
e o sal e continua-se a pilar. Com o auxílio de uma colher, vai 
se mexendo a massa para ajudar a misturar os ingredientes. 
Continua-se a pilar, até que a massa adquira uma consistência 
acastanhada. Depois de adquirir essa textura, retira-se a mas-
sa para um recipiente.
Com uma colher, retira-se pequenas porções da massa e dá-se 
o formato de bolinhas, com as mãos.
Caso tenha dificuldades com esta técnica, pode usar uma 
chávena de café, onde se coloca a massa e compacta-se para 
dar forma consistente. Depois é só desenformar e preencher 
uma bandeja.

Pode servir como sobremesa, aperitivo, com chá, café ou 
água.
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PARABÉNS
MOÇAMBIQUE

REVERSÃO DA HCB PARA 
O ESTADO MOÇAMBICANO

O ORGULHO DE MOÇAMBIQUE
Visite o nosso website
www.hcb.co.mz

siga-nos no:
Facebook: CahoraBassaMz
Linkedin: Cahora Bassa


