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DESTAQUE

Ciclone "Freddy" faz
estragos em Quelimane

a 
nota revela que 
várias instituições 
públicas e priva-
das ficaram sem 
tecto (chapas) in-
cluindo do Hospi-

tal Provincial de Quelima-
ne (com várias enfermarias 

2

 Uma nota enviada a 
nossa redação pelo Pre-
sidente do Conselho 
Municipal da cidade de 
Quelimane, Manuel de 
Araújo, indica que cer-
ca de 100 mil pessoas 
necessitam de apoio. 
Desses, mais de 5 mil 
enconcontram-se em 
Centros de Acomoda-
ção Temporária devido a 
continuação de chuvas, 
ventos e marés altas e o 
número poderá duplicar 
se as condições atmos-
féricas prevalecerem. 

inundadas e com infiltra-
ções de água nas paredes 
e no tecto, doentes com 
lençõis e camas molhadas 
(incluindo a (1) Pediatria, 
(2) Cuidados Intensivos, 
(3) Sala de Operações/Ci-
rurgia), (4) enfermaria da 
fistula (doentes tiveram 
que ser evacuados para o 
res-do-chão da Pediatria), 
tecto da Direcção Provin-
cial da Saúde destruido, 
edificio do CMCQ, muitas 
casas destruidas, lavadas, 
alagadas e sem tecto e ou 
paredes (Icidua, Manhawa, 
Minkajuine, Sangarivera, 
Cololo, Primeiro de Maio, 
Inhangome, Mirazane, Ba-
zar) 5 pessoas perderam a 
vida (por desabamento de 
casas e acidentes de via-
ção, dezenas de feridos, 
escolas sem tecto incluin-
do as Escola Secundária 
Patrice Lumumba (vulgo 
Ciclo Preparatório) Escola/

Instituto Industrial Primei-
ro de Maio (Antoga Fran-
cisco Barreto), Secundaria 
do Coalane, a Escola Papa 
Francisco, a Unilicungo, a 
Escola Primária de Gogo-
ne, instituições religiosas 
sem tecto e ou portas e ja-
nelas, incluindo o tecto da 
Igreja dos Santos Anjos de 
Coalane (parte do tecto), 
ginásios completamente 
destruidos (Escola Secun-
dária Jacinto Nyussi-desa-
bou) ou sem tecto (Patrice 
Lumumba, Pavilhão do 
Banco de Moçambique, da 
Universidade Politécnica, 
da Igreja da Sagrada Fa-
milia, Tecto do edificio da 
ex- Boror, letreiro da Ma-
dal muitas estradas e pon-
tes intransitáveis, árvores, 
postes de energia elétrica, 
telecomunicações e de fi-
bra óptica, candeeiros de 
iluminação pública, e de 
semáforos caidos, barcos 

desaparecidos e transpor-
tados pela força das ondas 
para cima da ponte cais 
etc., tectos de mercados 
danificados (Central, Bran-
dão e Aquima), lojas sem 
tecto e vária mercadoria 
molhada.

Para minimizar o sofri-
mento dos afectados, fo-
ram criados vários centros 
de acomodação em várias 
escolas incluindo (Primária 
de Quelimane, Filipe Nyus-
si, Eduardo Mondlane, Se-
cundária do Coalane entre 
outras) e temporários em 
várias Igrejas.

Referir que a cidade de 
Quelimane está isolada por 
mar e ar (Aeroporto encer-
rado e nterdição e cancela-
mento de voos desde a 6a 
feira) e com todas as redes 
de telemóveis (TMcell, Vo-
dacom e Mcell) desligadas 
por mais de 24 horas 
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Quem merece honra? 

n
os últimos tempos tem-se discutido bastante so-
bre figuras nacionais que merecem ou mereciam 
ter uma estátua em pontos estratégicos das gran-
des cidades, mas pouco se conhece sobre os requi-
sitos para  tal feito.

Certo ou errado, pensamos que qualquer um 
merece esta honraria desde que a pessoa tenha feito algo 
grandioso para a sua pátria. Então, a pergunta que fica é: 
que acções podem qualificar um homem a ser honrado com 
uma estátua?

A nível do país, por exemplo, foram erguidas estátuas do 
primeiro Presidente de Moçambique Independente, Sa-
mora Machel, em homenagem aos seus feitos heróicos na 
luta pela independência e o amor que nutria pelo seu povo. 
Além dele, temos também estátua de Eduardo Mondlane 
e Filipe Samuel Magaia, erguidas na cidade de Maputo. Es-
sas figuras, acredita-se que as suas acções foram notórias 
na luta contra o sistema colonial que se havia instalado em 
Moçambique por várias décadas.

Existe muita gente anónima que merece uma estátua, 
um quadro e uma menção honrosa. Essas pessoas que me-
recem este feito, de certa forma, inspiraram ou inspiram 
gerações. Podemos mencionar o Malangatana, nas artes 
plásticas, Lurdes Mutola, no desperto, José Craveirinha, na 
literatura, e tantas outras figuras que se destacam em ou-
tras áreas.

Na vida política, podemos destacar a figura de Armando 
Emílio Guebuza, o terceiro presidente a governar Moçam-
bique. Para muitos moçambicanos, esta figura é exemplo 
de um líder comprometido com as causas do povo. Assim 
como Samora, Guebuza mostrou o seu amor, dedicação e 
abnegação para com o seu povo e no desenvolvimento des-
ta pátria, que ele chama de heróis.

Na música, há muita gente que se esforça em trazer mensa-
gens não só de amor, mas também da real situação do povo, 
do seu dia-a-dia e as dificuldades pelas quais as pessoas 
passam. Aqui podemos mencionar o falecido cantor Aza-
gaia, que fez uso da música para retratar aquilo que achava 
errado em todas as vertentes, a vida social, politica e mais...

Na verdade, o que pretendemos dizer é que deviamos ho-
menagear e reconhecer as nossas figuras enquanto ainda 
vivas. Não podemos deixa-las partir para depois dizer que 
foi um bom filho, um bom irmão, um bom líder ou um bom 
artista. Agora, o tipo de homenagem depende muito da 
magnitude dos feitos. Se merecem estátuas, menção hon-
rosa ou quadros, isso não cabe a ninguém decidir. Cada um 
deve ser reconhecido por mérito.

A honra é para todos. Nossos pais também merecem está-
tuas pela sua entrega ao criar-nos. Desde crianças, os pais 
mostram abnegação na sua missão de cuidar e proteger-
-nos. São também heróis anónimos. Então, quem aqui me-
rece honra? 

Por: Júlio Saúl
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Curtas notas biográficas
de Japone Arijuane

j
apone Arijuane nasceu em 1987, na Zambézia. É Poe-
ta, Jornalista, Consultor de Marketing, Copywriter. 
Publicou “ O peixe que sonha comprar um barco”(-
Fundza,2022), “Ferramentas para desmontar a noi-
te” (2020), “Dentro da Pedra ou a Metamorfose de 
Silêncio” (2014), Prémio Revelação CEMD-Lisboa. É 

Menção Honrosa no Prémio Literário INCM/Eugénio de 

Lisboa (2019), com o romance “O Homem que vivia fugindo 
de si”. Formado em Publicidade e Marketing pela Escola Su-
perior de JornalismoMaputo. É membro da Associação dos 
Escritores Moçambicanos (AEMO), fundador da Netene 
(Associação moçambicana para inclusão socioeconómica 
de comunidades vulneráveis) e co-fundador do Movimento 
Literário Kuphaluxa. 

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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n
o rescaldo do debate dos últimos 15 dias sobre as 3 
refeições, depois de assistir o evento de ontem na 
Katembe fui ler o relatório. Acho que vale a pena 
revisitar as declarações do Ministro Celso Correia 
em Roma e ajudar a esclarecer aos que ainda pos-
suem dúvidas sobre o assunto.

Começou por citar o estudo e disse:
 10% da população ESTÁ em insegurança alimentar aguda;
(Significa que apenas conseguem satisfazer as suas necessi-
dades alimentares mínimas, esgotando os seus meios
essenciais de subsistência ou recorrendo a estratégias de 
resposta à crises.

90 % TÊM segurança alimentar
(têm acesso à alimentos seguros, conseguem suprir as suas 
necessidades calóricas mínimas diárias). Por isso já conse-
guem ter 3 refeições por dia. (Ou seja: TÊM CONDIÇÕES 
de as ter, pois conseguem reunir e consumir alimentos 
diariamente e ingerir as calorias mínimas necessárias para 

conseguirem se manter e exercer as suas actividades quo-
tidianas).

Mas temos que assegurar a estabilidade de acesso aos 
alimentos (porque 40% da população têm consumo mínimo 
e ainda é vulnerável - vive na incerteza apesar de conseguir 
ter esse consumo mínimo. É preciso assegurar a sustentabi-
lidade ou estabilidade - acesso aos alimentos de uma forma 
estável e segura durante 365 dias por ano).

Melhorar a dieta
(Têm que ter no mínimo 3 refeições/dia e em intervalos 
apropriados; melhorar hábitos alimentares e qualidade das 
refeições. Consumir alimentos nutritivos, de forma ade-
quada e conhecer a importância de cada alimento).
O barulho que se gerou me leva à seguinte *conclusão*: ain-
da não estamos todos capazes de ouvir e interpretar cor-
rectamente o que nos dizem na midia, sem cair na tentação 
de manipulação ou distorção das palavras do emissor. Te-
mos que trabalhar nisso individualmente! 

O que realmente disse o Ministro 
Celso Correia em Roma!!!
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c
aros Profissionais, habilitados a condução de veículos 
Automóveis:

Somos Profissionais,...mas,
> Continuamos a facilitar Não Conformidades Graves 

!

Fazemos de conta que Tudo está alinhado,..mas na verdade,..
Não Está !!

Continuamos agarrados aos vícios do Passado, Conduzimos 
mal, os Serviços de Manutenção idem desalinhados, Exacta-
mente,...as viaturas que nos Assistem de tudo e a Todos,...
mas, Pior:
Ignoramos os constantes e Diferentes Riscos, servimo-nos 
dos inadequados Comportamentos escondidos e distraídos 
em Todos os ambientes Profissionais,...!

Parece exagerado ?....ora vejamos:

Em conformidade com o presente, a pesada maioria dos car-
ros em Moçambique ( > 95% da frota nacional  ),...estão equi-
pados com Transmissão Automática, Certo ?
Porém insistimos em desafio a vários riscos em simultâneo:

> Não Sabemos Travar nem reduzir a marcha Via Travão Mo-
tor, quando:
> por Falha de algo e consequente N/C no sistema de Trava-
gem !
> Por deficiência numa Roda ou Pneus !
> Por pavimento Escorregadio !
> Por distração !
>  Por negligência e Desprezo pela distância de Segurança !
> Por velocidade excessiva !
> Por outras Perigosas irregularidades provocadas por outros 
Condutores negligentes, Peões ignorando e distraídos !

Recomendo vivamente, apreciarmos atentamente os Pontos 
Críticos bem selecionados no vídeo a seguir, prevenindo-nos 
por vários graves desafios em Risco:

https://www.youtube.com/watch?v=dWl-AaBP4eE

Como se pode concluir depois de apreciar o conteúdo bem ex-
posto no vídeo,  os pontos críticos Não se limitam somente ao 
envolvimento apenas com transmissões automáticas,...

Dedico este apontamento em especial a Toda a Supervisão, 
mas sobretudo o Alerta aos colegas Técnicos de OSHEQ, Ins-

trutores/Formadores e Gestão !

Há excessiva Distração e Falta de Constatação nas Activida-
des e nos Desempenhos de quem desafia constantemente 
riscos ao Volante, incluindo-se a forte negligência em erradas 
práticas nos serviços agindo em nome de Assistência Técnica 
aos veículos automóveis.

Os Procedimentos devem ser actualizados e de plena confor-
midade com a norma ISO 39001,...mas continuamos a fazer de 
conta, que tudo vai alinhado,..

Lamento, mas infelizmente estamos agindo afastados dos ali-
nhamentos por conformidades !

Mesmo que a Organização por enquanto apenas dispõe de 
veículos movidos por cx de velocidades de comando MA-
NUAL, ou Se considera que isto Não afecta a frota de Camiões 
e Autocarros ?... Está enganado,...pois os Motoristas, e Todos 
os Outros Nossos Profissionais, utilizam com frequência via-
turas equipadas com transmissões automáticas !

A responsabilidade pela Inadmissível Sinistralidade, Não é da 
Estrada, da Polícia, da Escola de Condução, nem da sinaliza-
ção e muito menos das alterações climáticas ! 

Dependemos Sim,...dos Comportamentos que se pressupõe 
estar Alinhados com a Cultura Profissional e de Conformi-
dades aos procedimentos de Segurança, mas, na verdade, há 
ainda muitas Distrações, a serem atendidas !

Claro que me sinto preocupado,...
Porque a "pandemia"  rodoviária que todos sofremos,  mais 
depende dos Profissionais que decidem,....Antes e Fora do Vo-
lante !

Sim Pandemia,...de acordo com a OMS. 
Mais de 1.400.000 vidas perdidas Todos os Anos !
O Continente Africano apenas utiliza 2,6% da frota rodoviaria 
do Planeta, mas Sofre 22% das mortes nos Km !!!
Assim acontece, porque envolve,....Todos os Profissionais, e 
Nunca somente o Condutor !

Grato e Atentamente,

Ao dispor,

Carlos Sousa
Consultor & Formador Mestre
+258 85 284 0215 

Continuamos a Decidir e Agir
por Vicios do Passado - Grave !

Por: Carlos Sousa
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a 
disponibilização de ferramentas tecnológicas e de 
comunicação mais disponíveis, em tempo real, qual-
quer que seja a dimensão dos dados que transmitam 
e asseguram com a máxima qualidade constitui um 
novo patamar de revolução industrial, científica, eco-
nómica e social para a qual podemos não estar ainda 

sequer preparados.

Estamos acostumados a serviços de saúde presenciais, em 
ambientes físicos pré-estabelecidos, com profissionais quali-
ficados no local – mais ainda quando as necessidades dos pa-
cientes são de maior urgência ou necessidade. Pouco a pouco, 
acedemos a linhas de saúde (telefónicas ou por videoconfe-
rência), a atendimentos personalizados à distância ou ao en-
vio e recepção de receitas médicas ou até mesmo ao acesso 
– à distância de um polegar numa aplicação num telemóvel – 
do nosso historial mais recente. Estaremos preparados para 
cirurgias realizadas remotamente com o uso da tecnologia e 
conectividade? Ou mesmo à prevenção de doenças mediante 
a utilização de data science?

Desde sempre vimos fábricas e instalações industriais 
florescerem com equipamentos industriais pesados e sig-
nificativos investimentos produtivos de maquinaria à qual 
trabalhadores estavam fisicamente ligados – nem que pela 
necessidade da sua operabilidade. Passo a passo, a interco-
nectividade impõe-se. Aplicativos de design industrial sobres-
saem. A “nuvem” torna-se recorrente nas palavras trocadas 
entre decisores. Vamos descobrindo as inúmeras aplicações 
das impressões 3D – as quais, inclusive, já criam moldes para 
órgãos do corpo humano. Vivemos uma revolução industrial 
transversal e sem fim à vista.

Hoje podemos aprender piano ou línguas estrangeiras à dis-
tância de uma aplicação à qual podemos aceder em qualquer 
lado, a qualquer momento. Criamos conhecimento a cada 
segundo. E temos dificuldade em retê-lo e materializar todas 
as suas possibilidades. Entre um mundo que tanto descobre 
a cada passo e outro que procura acompanhar o muito que 
evoluímos. 

Também por isso uma revolução social que se vive e se in-
tensificará.

Simultaneamente turistas no espaço e descobertas de no-
vas formas de vidas no ‘metaverso’ a par das dificuldades de 
abastecimento de cereais e outros bens alimentares funda-
mentais. 

A transformação digital e tecnológica que vivemos tudo nos 
proporcionará – ir mais longe do que alguma vez fomos como 
humanos e revelar o quanto tempos ainda para construir em 
conjunto.

O investimento na adopção acelerada da transformação di-
gital e no seu acesso, a todas as vertentes da nossa sociedade 
e da sua aplicabilidade prática é um imperativo para todas/os 
líderes – das empresas e negócios, à sociedade civil em geral, 
às redes sociais e de solidariedade à política e às comunidades 
activas de intervenção educativa e de aprendizagem.

A aplicação da transformação 5G não se realiza sem técni-
ca e tecnologia. A tecnologia não de adopta sem formação e 
aprendizagem prática. A aprendizagem não se concretiza sem 
agentes activos no terreno, nas mais diversas dimensões da 
nossa sociedade.

Os benefícios são inquestionáveis e tornar-se-ão cada vez 
mais evidentes com o passar do tempo. Países mobilizadores 
da aplicação 5G e da transformação que daí decorrerá esta-
rão na linha da frente do desenvolvimento humano e da con-
cretização dos desideratos da Agenda 2030 proposta pelas 
Nações Unidas, a propósito dos 17 Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) nas suas mais diversas dimensões.

A transformação que vivemos, ao longo dos tempos, esteve 
sempre interconectada com o nosso modo de vida. A forma 
como evoluímos com a disrupção tecnológica e a aplicamos no 
quotidiano. E, o desenvolvimento dos povos, dos seus territó-
rios e gentes, de igual modo. Que, desta feita, o consigamos 
fazer, juntos, mais integrados globalmente. Mais próximos. E 
de modo menos desigual. Porque da vida, deriva a tecnologia. 
E da tecnologia, a vida. 

5G, Da transformação que vivemos.
Da tecnologia à vida.

Nuno Nogueira
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A
costuma-te a sentir as mãos de Deus através do 
mundo em teu redor, estudando todas as coisas cui-
dadosamente e com a pureza e inocência de uma 
criança.”

Jorge Livraga

“Não te movas, não faças ruído, nem sequer com a 
tua mente e perceberás como te são reveladas coisas ocultas 
para o comum dos mortais ;e essas coisas não são para con-
tares «aos quatro ventos», nem para te orgulhares delas, mas  
para que vejas a existência de miríades de seres e de leis na-
turais que sustentam o universo. Se entenderes bem isto, tor-
nar-te-ás mais humilde e inclinado para as coisas do espírito.”

Jorge Livraga

“Há flores de todas as espécies que na terra crescem e são 
vizinhas. Entre elas não há disputas a propósito das cores, do 
aroma e do gosto; deixam que sobre elas livremente actuem 
o sol, a chuva, o vento, o calor ,o frio;  e cada uma cresce con-
soante a sua essência e consoante as qualidades que lhe são 
próprias.”

Jacob Boehme

“Todos os locais que habitamos são lugares de passagem.”

DMG

Falar da Literatura e do Sagrado em Moçambique é  cla-
ramente  resgatar a história do mosaico de povos , territó-
rios, tradições, identidades e culturas que o compõem e de 
que faço parte; e isso só se torna possível se  recriarmos o 
período anterior à colonização, revisitando as nações então 
existentes.

E dá-me um enorme prazer fazê-lo em Fátima, um local 
para mim e para muitos crentes católicos sagrado e que a 
mim me diz muito porque o revisito como casa que bem co-
nheço e com especial significado.

A tradição oral foi desde sempre o centro da construção  
histórica tradicional dos povos de Moçambique e do reco-
nhecimento do outro.

A Igreja Cristã Católica portuguesa e do mundo, a Igreja da 
Missão Suíça e as Fraternidades  Muçulmanas  tiveram gran-
de impacto com a sua presença no “status quo”, no “modus 
vivendi” e no “modus operandi” dos povos de Moçambique 
do norte ao sul no período colonial e no pós-independência 
também. A aculturação por vezes violenta aconteceu e foi 
modificando as relações sociais e diluindo as tradições e as 
identidades profundamente enraizadas.

Mais tarde, seriam as questões ideológicas do novo projec-
to político nascido do advento da independência a embater 
com estas tradições e identidades enraizadas dos povos de 
Moçambique para a construção da nova nação de várias na-
ções.

A Igreja da Missão Suíça teve um impacto importante na 

formação da consciência social e política dos seus crentes, 
em particular, mas não só, entre os jovens. Ao desenvolver 
capacidades para analisar e compreender o mundo que os ro-
deava, através de uma educação informal, a Missão expandiu 
os limites cognitivos das novas gerações.

O mesmo se passou com os Cristãos Católicos e os Muçul-
manos que trouxeram novas visões do mundo e do sagrado 
ao já rico mosaico de tradições e identidades existentes cha-
madas animistas e longamente postas em causa.

E é nessas tradições ancestrais de âmbito oral que nos ire-
mos debruçar para salientar a sua importância sagrada na li-
teratura que se produziu e se produz.

Segundo a  rica tradição popular “Macua”(a  etnia maiori-
tária do território moçambicano),situada  no norte de Mo-
çambique, os primeiros homens, depois de serem criados por 
Deus nas imponentes e mais altas  grutas da serra, organi-
zaram uma viagem até à planície, descendo por vários cami-
nhos.

Na medida em que se multiplicavam, iam-se separando, 
dando origem aos diferentes grupos que hoje compõem o 
povo Macua, diferentes na maneira de falar ,de ser e em al-
gumas expressões culturais, mas unidos entre si pelos laços 
mais fortes e sólidos da língua e da cultura.

Os anciãos de Maúa narram a origem prodigiosa do pri-
meiro casal humano e do povo Macua nas grutas do grande 
e majestoso Monte Namuli, em tempos passados. Um cântico 
tradicional recorda e imortaliza o acontecimento principal 
desta forma : 

“O invejoso da minha saúde, tropeçará contra o “Monte Na-
múli”, monte  muito grande e importante, onde Deus criou as 
pessoas.

Deus existe./ Muluku okhala.

Deus cria./ Muluku Mpatuxa.

Deus diz: / Muluku oni:

Meus filhos! / Anaka!”

O mito do Monte Namúli conta-nos que o homem recém-
-criado olhava todos os dias à sua volta e contemplava a ex-
tensa planície verde, onde crescia toda a espécie de árvores e 
plantas. Um dia querendo satisfazer a sua curiosidade, deci-
diu finalmente descer do monte para conhecer melhor o rico 
panorama. Passou pelos atalhos perdidos entre as rochas. Na 
perigosa descida tropeçou numa pedra e caiu ao chão ferido, 
desmaiado. Depois de um grande sono, acordou e, ao abrir os 
olhos , viu o seu sangue misturado com a água de um grande 
riacho que por ali corria; seguiu o curso da água e observou 
a mistura misteriosa que se reunia nas cavidades das rochas 
e como se ia formando do líquido avermelhado, lentamente, 
uma figura  semelhante ao seu corpo : era a mulher!

Assim nasceu o primeiro homem “Mulopwana” e a primeira 
mulher “Muthiyana”.

II Festival Literário de Fátima “Tabula Rasa”

A Literatura e o Sagrado em Moçambique

Por: Roseiro Mário Moreira 
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Da união conjugal deste primeiro casal nasceram outras 
pessoas que, com o correr do tempo, cresceram , multipli-
caram-se e descobriram novas terras; até que um dia chega-
ram à beira de um grande rio, o Malema, que corre na região. 
Quiseram atravessá-lo e, para isso, tiveram de construir, uma 
ponte rudimentar e frágil, usando cascas de árvores para fa-
zerem as cordas que lhes serviam para o efeito. 

Preparada  e concluída a ponte de cordas, começaram a 
passar todos os homens e mulheres que podiam, animando-
-se mutuamente. Porém, quando já mais de metade do gru-
po tinha atravessado para o outro lado do rio, as cordas não 
aguentaram nem resistiram, cederam e, num abrir e fechar de 
olhos, a ponte ruiu, caindo também algumas  pessoas ao rio.

Aqueles que ainda não haviam atravessado o rio, assusta-
dos com o facto, não quiseram reconstruir a ponte, pois, para 
além do trabalho enorme necessário para o fazer, pensaram 
que o que acontecera tinha também outras causas mais pro-
fundas e ocultas, motivo pelo qual tiveram muito medo e de-
cidiram ficar cada qual onde estava. Por tudo isto, conside-
ra-se o Monte Namúli como o lugar da unidade originária e 
constitutiva do grande povo Macua.

É o berço do povo. Testemunham-no os ritos tradicionais e 
a ancestral literatura oral. O mito do Monte Namúli encon-
tra-se presente nos momentos mais importantes do ciclo 
vital, aparece na iniciação, nos ritos de cura, nos funerais e 
numa grande quantidade de sábios provérbios usados em 
muitas  e variadas circunstâncias da vida.

A expressão “Eu venho do Namúli / Miyo kokhuma  o Na-
muli”, encerra todo o significado de identidade social e pes-
soal. Equivale a dizer: “Nós somos alguém, sabemos donde 
viemos, conhecemos a nossa origem e sabemos para onde 
vamos, temos uma finalidade na vida.”

O povo e a etnia Macua sentem-se profundamente unida 
ao conjunto da natureza e de maneira especial às suas forças 
vitais. Na sua profunda cosmovisão considera a vida (ekumi) 
,como o eixo da  roda da existência e como a meta para a qual 
todos os homens caminham e para onde todos os indivíduos 
e toda  a comunidade regressa, pois dali saíram certo dia. Por 
consequência, tudo o que possa desenvolver e enriquecer a 
vida é considerado um valor fundamental , uma mais-valia; e, 
ao invés tudo aquilo que na sociedade, de alguma maneira, a 
possa ofuscar ou diminuir , é considerado como uma desgra-
ça, um mal e contravalor fundamental.

A vida é, portanto, a lei fundamental e a aspiração suprema 
da sociedade Macua; a vida que penetra portanto toda a tex-
tura comunitária, está presente em cada uma das estruturas 
sociais e aparece nas suas expressões culturais, caracterizan-
do a sua maneira de ser, de pensar, de reflectir e de estar no 
mundo.

Já no sul de Moçambique, os “Angunes”(Rongas, Ngunis e 
Shanganes; uma das etnias minoritárias do território moçam-
bicano), não possuíam templos ou igrejas, nem altares, nem 
tão pouco sacerdotes. A sua crença era em algo de muito 
vago, um ente abstracto com companheiros que se lhes me-
tiam na vida mais para incomodar do que para ajudar. Eram 
todos eles seres vingadores que precisavam de ser acalma-
dos e aplacados. Este povo não se dava à prática de um cul-
to, mas realizava sacrifícios de animais; e, nas grandes festas 
anuais da “Inkuaio”, praticavam-se também alguns sacrifícios 
humanos.

Igualmente se pode considerar como sacrificados uma ve-
lha e um cão que eram enterrados juntamente com o corpo 
do soberano falecido. Relativamente à vida eterna, ela era 
também algo em que acreditavam, mas por forma muito vaga.  
A sua atitude de crença consistia sobretudo no respeito pelos 
espíritos dos antepassados, cuja proteção invocavam.

Portanto, crer numa outra vida para o espírito dos defuntos 
não implicava necessariamente a ideia de recompensa pelo 
bem, nem castigo pelo mal praticados; havia apenas o dese-
jo de não lhes desagradar, de merecer o seu  aplauso, como 
mostrou o imperador Gungunhana ao recusar entregar os ré-
gulos acolhidos à sua proteção. Dizia que quando morresse, 
queria aparecer diante do grande Muzila, de forma digna,  de 
cabeça erguida e bem levantada.

Como existia o receio claro de ofender o espírito de um 
grande chefe, a religião tornava-se, deste modo, um factor 
poderoso nas decisões dos governantes. A crença na eterni-
dade manifestava-se também quando morria alguém. 

As mulheres que vinham acompanhar os mortos, para cho-
rar e beber, pediam a este, em altos gritos que transmitisse 
recados aos seus parentes já  falecidos. Havia portanto a 
crença numa vida que se prolongava para além da morte, mas 
sem a dicotomia céu e inferno.

Aliás, se os espíritos atormentavam alguém, isso acontecia 
em geral só cá na terra; e não era para punir, mas por serem 
maléficos. As almas dos antepassados pareciam cumprir uma 
missão de protectores dos vivos.

Quando o imperador Gungunhana se sentiu vacilar pe-
rante o ataque dos brancos, foi a histórica  Chaimite pedir a 
proteção do avô. Mas os espíritos dos defuntos podiam ser 
também incomodativos e perturbadores. Estariam algures 
certamente no reino de Deus “Mulungu”, termo com que de-
signavam esse ser indefinido, talvez um Deus; todavia “Mu-
lungu” significava igualmente uma pessoa importante e po-
derosa.

Com este ser pouco se importavam ou preocupavam as 
gentes do império de Gaza. Toda a sua atenção se voltava 
para os espíritos que se compraziam em perseguir e ator-
mentar. Era necessário portanto, torna-los propícios, com 
grandes dádivas, evitando assim a sua cólera, causa de males 
maiores como a seca, a fome, a doença ou a guerra.

No clã dos Ronga, os dois antepassados da humanidade 
chamam-se “Licalahumba” e “Nsilambôuà”. O primeiro des-
tes nomes significa : aquele que trouxe uma brasa ardente 
numa concha, isto é, o que inventou o fogo(…) ; “Nsilambôuà” 
o nome da primeira mulher, significa : a que  esmaga os legu-
mes.

Assim , os primeiros humanos são aqueles que introduzi-
ram no mundo o fogo e a arte culinária! A ideia é interessante 
e parece mostar que, para os indígenas, o que é próprio do 
homem e o distingue do animal é inegavelmente a cozedura 
dos alimentos.

Naturalmente poderia alongar-me a falar de outras tradi-
ções entre as várias etnias e povos de Moçambique e a sua 
presença e influência na literatura moçambicana hoje produ-
zida ,em que o sagrado está sempre presente; mas dificilmen-
te terminaria pelo grande prazer que me dá.

Delmar Maia Gonçalves

(Presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na 
Diáspora – CEMD) 
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Visão de
Yassin Amuji

q
uanto mais converso com as 
pessoas e escuto suas histó-
rias chego cada vez mais a 
conclusão de que cada um de 
nós tem um problema, uma 
preocupação, uma situação, e 

uns maiores que os outros!
Isto nos leva a ponderar e a ser cada 

vez mais pessoas melhores, pacientes, 
respeitosos, e simplesmente tentar 
entender o outro lado. Se não conse-
guirmos entender, então não dificul-

temos.
O universo tem actualmente 8 bi-

lhões de pessoas e nenhum de nós 
tem a mesma cara, olhos, orelhas, 
etc… somos todos diferentes e deve-
mos aprender a respeitar isso!!!

A luta continua
Yassin Amuji
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 Foi realizado, na se-
gunda-feira (6), no Au-
ditório do BCI, em Ma-
puto, o fórum intitulado 
“Mozambican Women 
Entrepeneurs Network”, 
promovido pelo Alto Co-
missario Britânico, em 
colaboração com o BCI, 
subordinado ao tema  
Maximizing opportuni-
ties for women through 
local content linkages 
with megaprojects. Tra-
ta-se de uma iniciati-
va criada em 2021, e 
que tem sido realizada 
anualmente, incluindo 
programas de acompa-
nhamento que decorrem 
em formato virtual, com 
vista a promover o em-
poderamento das mu-
lheres empreendedoras.  

BCI acolhe fórum de mulheres
empreendedoras de Moçambique

n
o evento, interveio 
a Alta Comissária 
do Reino Unido, 
Helen Lewis, e fo-
ram efectuadas 
apresentações pe-

las instituições representa-
das, seguindo-se o debate 
dos temas, com particular 
enfoque para a criação de 
soluções financeiras ade-
quadas às necessidades das 
mulheres empreendedoras. 

O Director Central da 
Direcção de Grandes Em-

maior facilidade no acesso 
ao crédito, bem como apoio 
à tesouraria e projectos de 
investimento. 

Hugo Costa fez menção 
ao desenvolvimento de 
programas que remetam 
para a promoção do con-

teúdo nacional associado 
aos grandes projectos na-
cionais, que encontram no 
BCI não só um parceiro 
financeiro relevante, mas 
também um veículo eficaz 
de acesso ao empresariado 
nacional 

presas do BCI, Hugo Costa, 
abordou, na sua interven-
ção, temáticas como o con-
teúdo local, soluções finan-
ceiras, e linhas de crédito 
que o Banco disponibiliza.

Refirou que o BCI tem 
como um dos seus prin-
cipais vectores estratégi-
cos o apoio às Pequenas 
Médias Empresas (PME), 
oferecendo um conjunto 
de soluções visando res-
ponder aos grandes desa-
fios que este segmento de 
mercado tem enfrentado 
no seu dia-a-dia, tendo em 
conta o cenário empresa-
rial moçambicano. 

Na aferta às PME, o BCI 
disponibiliza diversas li-
nhas de crédito específi-
cas destinadas a assegurar 
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Conflito na Ucrânia influencia aumento 
das taxas de juro em Moçambique

 Segundo o Presidente 
do Conselho de Admi-
nistração da Bolsa de 
valores de Moçambique 
(BVM),   Salim Vala, as 
consequências do con-
flito estão a pressionar, 
de forma significativa, 
o mercado de capitais.

O 
presidente da 
Bolsa de Valores 
de Moçambique 
(BVM) afirmou, em 
Lunda, que o confli-
to entre a Rússia e 

a Ucrânia está a impactar a 
económica moçambicana e 
a influenciar o crescimento 
das taxas de juro.

Durante o debate sobre o 
“Crescimento do Mercado 
Accionista nas Bolsas PA-
LOP”, realizado na passada 
Quarta-feira, 15, no âmbito 
do IV Fórum BODIVA 2023, 
Salim Valá revelou que as 
consequências da guerra 
estão a pressionar de forma 
significativa o mercado de 
capitais.

Por outro lado, o presi-
dente da BVM informou 
que actualmente a institui-
ção, que completa 25 anos 
de funcionamento efectivo 
em Outubro próximo, tem 
12 empresas cotadas que 
actuam em vários ramos, 
sendo oito no Mercado de 
Cotações Oficiais, uma no 
Mercado Secundário e três 
no Terceiro Mercado de 
Bolsa.

Entretanto, tal como An-
gola, diz o gestor, o merca-
do moçambicano também 

tem sido muito dominado 
por Obrigações do Tesou-
ro, principalmente nos úl-
timos anos. “Em virtude do 
trabalho de consolidação 
fiscal que está a ser feito, 
ainda há muita pressão nas 
despesas, o que tem leva-
do o Estado a recorrer ao 
mercado interno para se 
financiar. Mas temos vin-
do a conhecer um certo 
movimento e dinamismo, 
sobretudo pelo interesse 
das empresas do sector da 
indústria em fazerem par-
te do mercado de capitais”, 
explicou.

A Bolsa de Valores de 
Moçambique realizou, em 
Janeiro último, uma sessão 
especial, em que foi admi-
tida a empresa Tropigalia, 
através de uma operação 
que garantiu a emissão de 

2.819.203 novas acções, 
representando 1.083 in-
vestidores, provenientes 
de todas as províncias do 
país, o que permitiu a ar-
recadação de cerca de 5,5 
milhões de dólares para a 
instituição.

Na ocasião, Salim Crip-
ton Valá sublinhou que a 
admissão à cotação das 
acções da Tropigalia reves-
tia-se de uma “importância 
especial, por tratar-se da 
primeira sociedade com-
pletamente privada a apos-
tar numa oferta pública, 
por ocorrer num momento 
de múltiplos choques ex-
ternos (económico, pande-
mia da Covid-19 e conflito 
geopolítico no Leste Euro-
peu), e pelo facto de muitas 
empresas moçambicanas 
estarem ainda deprimidas”.

Entretanto, para este 
ano, o presidente do con-
selho de administração 
da BVM desafia todas as 
empresas constantes na 
lista das 100 maiores, en-
tre instituições bancárias 
e seguradoras, parcerias 
público-privadas e gran-
des projectos e concessões 
empresariais, empresas de 
telefonia móvel, do com-
plexo mineral-energético, 
agronegócio, do turismo, 
da indústria e dos serviços, 
da tecnologia e das infra-
-estruturas e as PME, a 
usarem o mercado de capi-
tais e a BVM “como meca-
nismo de popularizar e de-
mocratizar o capital no país 
e de mostrar ao mundo que 
estão e querem continuar 
a fazer negócios com ética, 
responsabilidade e boa go-
vernação” 
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Novos produtos e instrumentos financeiros e modernização 
tecnológica vão impulsionar as bolsas de valores dos Palop

 Este posicionamen-
to foi feito pelo PCA da 
BVM, Salim Cripton Valá, 
em Luanda, Angola, ao 
intervir no Painel so-
bre “O Crescimento do 
Mercado Accionista nas 
Bolsas dos PALOP´s”, 
durante o IV Fórum BO-
DIVA, ocorrido no dia 15 
de Março de 2023, em 
que também participa-
ram os Presidentes da 
BODIVA e da BVC, res-
pectivamente Walter Pa-
checo e Miguel Monteiro.  

O 
dirigente da BVM 
reconheceu que 
os riscos e incer-
tezas da economia 
global, a dificulda-
de de países como 

os nossos enfrentarem as 
crises económicas, epide-
miológicas e climáticas e 
o facto de produzirmos 
e exportarmos produtos 
com baixo valor agregado, 
tornam as nossas econo-
mias muito vulneráveis à 
volatilidade dos preços nos 
mercados internacionais e 
aos choques externos.

Os mecanismos financei-
ros tradicionais de finan-
ciamento e investimento à 
economia não estão a con-
seguir dar resposta à situa-
ção vivida pela maior parte 
das empresas, em particular 
as PME´s, exigindo que se 
explorem novos paradig-
mas, abordagens e instru-
mentos inovativos. É nesse 
quadro que, segundo Valá, 
o Mercado de Capitais e a 
Bolsa de Valores podem ser 
instrumentos inovadores 
para financiar e capacitar as 

empresas dos nossos três 
países num contexto eco-
nómico adverso. 

As Bolsas de Valores 
devem estar devidamente 
conectadas com o sector 
financeiro e o sistema eco-
nómico, para que elas aju-
dem a fornecer o oxigénio 
para as empresas viabili-
zarem os seus negócios. 
O PCA da BVM enfatizou 
que “nós advogamos que 
as Bolsas de Valores de-
vem ajudar os países a con-
tornar as estratégias de 
monoprodução e monoe-
xportação, e apostar em 
políticas que favoreçam a 
diversificação económica, 
a promoção da industria-
lização e a transformação 
estrutural das nossas eco-
nomias. Temos de olhar 
para as necessidades dos 
megaprojectos, mas tam-
bém para as demandas das 
PME´s; deve-se dar aten-
ção à agricultura, pescas, 
construção, transporte e 

turismo, mas igualmente 
não perder de vista os re-
cursos a obter através de 
projectos de petróleo, gás 
natural, das tecnologias de 
ponta e do sistema finan-
ceiro”.  

A BVM vai, este ano, 
completar 25 anos de fun-
cionamento efectivo, e 
tem estado a conhecer um 
franco crescimento nos 
últimos anos, mesmo num 
ambiente económico mar-
cadamente desfavorável. 
Actualmente, temos uma 
capitalização bolsista em 
% do PIB de 25,36% (em 
2021 a cifra era de 18,9%, 
e em 2016 era de 10,1%) e 
12 empresas cotadas (em 
2021 eram 11 empresas, 
e em 2016 eram 4). Ape-
sar do volume de negó-
cios, a liquidez do merca-
do, o número de títulos e 
de titulares registados na 
Central de Valores Mobi-
liários (CVM) terem esta-
do a incrementar, a BVM 

continua a ser uma bolsa 
de pequena dimensão, e a 
sua abrangência e profun-
didade não permite que 
seja encarada como um 
verdadeiro “barómetro da 
economia”.

As empresas listadas na 
BVM apresentam, de uma 
forma geral, um panorama 
económico com tendência 
para a diversificação sec-
torial, com empresas que 
operam nos ramos da in-
dústria de bebidas, hidro-
carbonetos, seguros, co-
mércio e retalho, energia, 
infraestruturas, serviços, 
tecnologias e comunica-
ção. Importa realçar que 
apesar do peso económico 
significativo, não há em-
presas listadas no ramo do 
agro-negócio, turismo e 
pescas, só existe uma em-
presas cotada no Segundo 
Mercado de bolsa (criado 
em 2009 e vocacionado 
para as PME´s, que repre-
sentam cerca de 98% do 

- afirma Salim Valá, PCA da BVM, em Luanda
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panorama empresarial do 
país) e o grosso das empre-
sas listadas está concen-
trado em Maputo.

O Terceiro Mercado de 
bolsa foi lançado em No-
vembro de 2019, e já fo-
ram listadas três empresas 
nesse mercado, que é um 
mercado de incubação e 
preparação das empresas 
para migrarem ou para o 
Mercado de Cotações Ofi-
ciais ou para o Segundo 
Mercado, e tem em vista 
adiar por dois anos o cum-
primento dos requisitos de 
ter contas auditadas e ter 
suficiente dispersão accio-
nista.

O índice de bolsa (IBVM) 
foi lançado em meados de 
2019 e tem expressado o 
domínio do mercado obri-
gacionista em detrimento 
do mercado accionista. 
Segundo análises de mer-
cado, se em vez de cinco 
empresas que fazem parte 

da lista das 100 maiores 
empresas (KPMG, 2021), 
estivessem cotadas 30, a 
capitalização bolsista em 
% do PIB aumentaria de 
25,36% para 94,5% do PIB.

O PCA da BVM subli-
nhou que a parceria com a 
BODIVA e a BVC é funda-
mental para o crescimento 
sustentável das três bol-
sas, tendo mostrado inte-
resse em aprender com a 
BODIVA nos domínios da 
privatização de participa-
ções de empresas do Sec-
tor Empresarial do Estado 
(SEE) e da sua experiência 
de emissão de Obrigações 
do Tesouro, enquanto com 
a BVC estamos a captar a 
experiência do país na in-
trodução de Obrigações 
Verdes e Azuis, bem como 
Obrigações Municipais. 
Por sua vez, a BVM tem 
estado a partilhar a sua 
experiência na promoção 
da literacia financeira, na 
atracção de empresas para 

o mercado accionista e na 
capacitação das PME´s 
para inserirem-se na ca-
deia de valor dos grandes 
projectos.

Durante o Fórum BO-
DIVA, Edição 2023, Salim 
Valá convidou os empre-
sários e investidores ango-
lanos, e também os cabo-
-verdianos, operando em 
várias áreas económicas, a 
investir e desenvolver ne-
gócios em Moçambique, 
tendo referido que o país 
lançou um Pacote de Medi-
das de Aceleração Econó-
mica (PAE), em Agosto de 
2022, visando melhorar o 
ambiente de negócios, esti-
mular a iniciativa privada e 
remover barreiras que en-
travam o desenvolvimento 
económico. 

A BVM tem estado a 
levar a cabo acções de 
estudo, organização e 
preparação de condições 
para a introdução de no-
vos produtos e instrumen-

tos financeiros, como as 
obrigações verdes e azuis, 
obrigações municipais, 
obrigações de rendimen-
tos, obrigações sociais, 
certificados de depósitos, 
entre outros, bem como a 
preparar as bases para a 
profunda reforma no sis-
tema tecnológico de nego-
ciação e da CVM. 

A finalizar, Valá reco-
nheceu que num contexto 
de aumento da inflação, 
do incremento das taxas 
de juros e de políticas 
monetárias restritivas, os 
mercados de capitais e as 
Bolsa de Valores podem, 
e devem, se reposicionar 
para intervir de forma di-
ferente e diferenciada no 
mercado. Novos produtos, 
serviços, mercados e ins-
trumentos financeiros e a 
modernização e integra-
ção tecnológica tem o con-
dão de tornar os mercados 
bolsistas mais líquidos, di-
nâmicos e vibrantes. 
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 A consultora Fitch So-
lutions prevê um cresci-
mento de 8,4% nos em-
préstimos dos bancos 
em Moçambique, acele-
rando face à expansão 
de crédito de 3,9% re-
gistada no ano passado, 
e sustentada na des-
cida das taxas de juro.

Empréstimos bancários
crescem 8,4% este ano

v
emos o crescimen-
to dos emprésti-
mos bancários em 
Moçambique a 
acelerar de 3,9% 
em 2022 para 

8,4% este ano, e acredita-
mos que a queda das taxas 
de juro vai melhorar a pro-
cura por crédito bancário 
este ano”, escrevem os ana-
listas desta consultora deti-
da pelos mesmos donos da 
agência de notação finan-
ceira Fitch Ratings.

Na análise ao sector ban-
cário, enviada aos clientes, 
citada pela Lusa, a Fitch 
Solutions escreve que a re-
dução do endividamento 
interno por parte do Gover-

no vai dar mais espaço para 
que os bancos concedam 
mais crédito aos particula-
res e às empresas privadas.

Recentemente o Banco 
de Moçambique apresen-
tou os dados relativos aos 
empréstimos do ano pas-
sado, tendo registado um 
crescimento de 3,9%, abai-
xo dos 4,9% registados em 

2021.

“Atribuímos isto prin-
cipalmente ao aumento 
da taxa de juro central 
de 18,2%, em 2021, para 
20,1% em 2022, o que colo-
cou pressão na liquidez no 
ano passado, resultado em 
custos de endividamento 
maiores e tendo um impac-

to na procura de crédito”, 
escrevem os analistas.

Para a Fitch Solutions, o 
regulador financeiro de-
verá manter a taxa de juro 
diretora nos 17,25% este 
ano, o que fará com que as 
taxas nominais desçam, e 
a inflação deverá abrandar 
de uma média de 9,9% em 
2022 para 8,6% em 2023 

PUBLICIDADE
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 Funcionários da Auto-
ridade Tributária de Mo-
çambique (AT) afectos 
às áreas de cobrança, 
auditoria e a sectores 
que intervêm no contro-
lo de entradas e saídas 
de bens beneficiaram, 
recentemente de uma 
capacitação em matérias 
de prevenção e comba-
te ao branqueamento de 
capitais e financiamento 
ao terrorismo. A acção 
tinha em vista dotar os 
participantes de conhe-
cimentos que os habili-
tem a melhor lidar como 
o fenómeno nos seus 
sectores de trabalho.

AT realiza workshop sobre 
branqueamento de capitais

a 
capacitação contou 
com uma palestra 
orientada por es-
pecialista do Banco 
de Moçambique, 
que partilharam as 

acções levadas a cabo por 
esta instituição, no âmbito 
da prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais 
no sector bancário e nas 
transacções de natureza 
cambial. 

Do lado da AT, foram 
apresentados tópicos como 
crimes fiscais e infracções 
tributárias aduaneiras, en-
quanto antecedentes ao 

branqueamento de capitais 
e financiamento ao terro-
rismo, para além da inclu-
são de Moçambique na lista 
cinzenta do Grupo de Acção 
Financeira (GAFI), no quadro 
da implementação das reco-
mendações deste organismo.

O Director Geral Adjun-
to do Gabinete de Controlo 
Interno da AT, Davário Mu-
thuque, disse esperar maior 
empenho da parte dos fun-
cionários, visando garantir a 
retirada do País da lista cin-
zenta do GAFI. 

“Vale lembrar que entra-
mos para esta lista cinzenta, 

decorrente de uma avaliação 
que foi feita ao País em 2021, 
em que foram encontradas 
deficiências no âmbito das 
matérias de combate ao 
branqueamento de capitais 
e financiamento ao terroris-
mo, assim como no controlo 
de armas de destruição em 
massa”, afirmou.

 Acrescentou que a AT tem 
responsabilidades específi-
cas neste processo, pelo que 
deve, em coordenação com 
outras instituições, desen-
volver acções visando elimi-
nar tais deficiências.

Refira-se que o Gover-

no aprovou a Estratégia de 
Remoção de Moçambique 
da Lista Cinzenta e está a 
implementar um plano de 
actividades para a aplicação 
do Plano de Acção acorda-
do com o GAFI, tendo já sido 
criada uma comissão de alto 
nível, liderada pelo Primeiro-
-ministro, Adriano Maleiane, 
e uma Comissão Executiva 
chefiada pelo Ministro da 
Economia e Finanças, Max 
Tonela, para acompanhar o 
trabalho dos vários poderes 
do Executivo e parceiros in-
ternacionais na implemen-
tação das medidas indicadas 
pelo GAFI 
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 É um dos sectores 
menos falados no país, 
o que, em parte, traduz 
o grau de importância 
que lhe é dedicado, até 
pelo Governo. Tal como 
refere Manhice (2021), 
no trajecto de quase 50 
anos de existência de 
Moçambique como país 
independente, a activida-
de da pesca não teve um 
acompanhamento apro-
fundado em comparação 
a outros sectores de pro-
dução, como a agricultu-
ra e a mineração, cuja in-
formação e decisões são 
reflectidas e debatidas 
em várias plataformas, 
académicas e sociais, 
e na sociedade civil, de 
forma mais recorrente.

Má gestão colapsa sector
das pescas em Moçambique

c
ontudo, a pesca é 
uma actividade de 
grande importân-
cia económica e 
social para o país. 
Este trabalho pre-

tende ser uma contribui-
ção nesse debate que, tal-
vez mais do que nunca, se 
impõe para este sector que 
tem sido, cada vez mais, 
alvo de diversos apetites, 
muitas vezes colocando 

em causa a sustentabilida-
de dos seus recursos.

Além da presente intro-
dução, apresentação da 
metodologia usada e um 
breve enquadramento que 
mostra a evolução histó-
rica do sector e o lugar de 
Moçambique no panorama 
mundial das pescas, in-
cluindo os principais recur-
sos que o país possui, o tra-
balho dedica um extenso 

capítulo de apresentação e 
análise de resultados.

Trata-se do capítulo 5, 
que inicia com uma radio-
grafia da área das pescas, 
mostrando como, depois 
de um esforço inicial no 
pós-independência, a má 
gestão acabou por empur-
rar o sector para a falên-
cia. Neste capítulo, o texto 
argumenta que, depois de 
um notável trabalho inicial, 

desde logo com a implan-
tação de um sector que 
praticamente não existia 
na era colonial, as pescas 
foram, depois, vítimas de 
uma gestão desastrosa dos 
sucessivos Governos da 
Frelimo.

O texto mostra que o 
Executivo só despertou 
quando os recursos pes-
queiros começaram a es-
cassear no mar. Mas, mes-
mo depois de os alarmes 
terem tocado, as medidas 
adoptadas para conter 
a razia do pescado têm-
-se revelado ineficientes. 
Aliás, este é o ponto que é 
aprofundando na segunda 
parte do capítulo 5, mos-
trando, particularmente, o 
quase total desinvestimen-
to em recursos humanos e 
materiais para a fiscaliza-
ção 



Quarta-feira, 22 de Mar. de 2023
ECONOMIA20

 O Banco Mundial re-
velou que a economia 
moçambicana acelerou 
4,1 por cento em 2022, 
liderada pelos sectores 
de agricultura e servi-
ços que contribuíram 
com 60 por cento do 
crescimento total regis-
tado, fruto da melhoria 
da produtividade e for-
necimento de serviços.

Agricultura lidera crescimento económico

s
egundo a AIM, des-
tacam-se no topo 
das causas os inves-
timentos em insu-
mos, desde 2019, 
tais como sementes 

melhoradas, irrigação e ma-
quinaria que impactaram 
positivamente no aumento 
dos índices de produção e 
produtividade e os servi-
ços privados que cresceram 
quatro por cento contra um 
por cento de 2021.

Os dados constam da 
actualização económica 
de Moçambique feita pelo 
Banco Mundial referente 
a 2022, na qual faz uma 

abordagem exaustiva so-
bre o papel dos serviços 
no crescimento económico 
e geração de emprego em 
Moçambique

“Os serviços e agricultura 
foram responsáveis por 60 
por cento do crescimento 
total registado em 2022, 
reflectindo, em grande par-

te, a retoma total da mobi-
lidade e a melhoria da pro-
dutividade agrícola”, lê-se 
na abordagem do Banco 
Mundial 
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 A Autoridade Regula-
dora das Comunicações 
– INCM, lançou recente-
mente, o Portal do Con-
sumidor como um dos 
mecanismos de protec-
ção ao utente dos servi-
ços das comunicações. 
O Portal permite que, de 
forma amigável e pontual, 
haja interacção entre o 
INCM e os consumidores.

INCM lança Portal do Consumidor

a
través desta pla-
taforma, segundo 
INCM, o consumi-
dor pode apresen-
tar reclamações 
(não devidamente 

atendidas e acolhidas pelos 
operadores), consultar in-
formações úteis, consultar 
tarifas, produtos/serviços, 
pacotes, canais de TV, en-
tre outros, associados ao 

sector das comunicações.
O Portal do Consumi-

dor foi desenvolvido numa 
plataforma web, que está 
disponível em https://
consumidor.incm.gov.mz. 

Também pode ser acedido 
através da página oficial 
do INCM (www.incm.gov.
mz), assim como através de 
medias sociais (whatsapp, 
facebook e instagram) 

 O Presidente do Conselho 
de Administração da Autori-
dade Reguladora das Comu-
nicações, Tuaha Mote, disse 
que o lançamento do Portal 
do Consumidor e da Linha 
do Cliente emana da neces-
sidade de se proteger os di-
reitos de acesso dos consu-
midores a serviços seguros 
e de qualidade das comuni-
cações. Tuaha Mote fez este 
pronunciamento, há dias, no 
acto de lançamento destes 
dois instrumentos impor-
tantes perante uma plateia 
bem composta por provedo-
res dos serviços de teleco-
municações, parceiros, qua-
dros seniores da instituição, 
entre outros convidados.   

Cidadão mais próximo do INCM
- Tuaha Mote, PCA da instituição, potencia a relevância 

do Portal do Consumidor e a Linha do Cliente
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a
cabamos de lan-
çar o Portal do 
Consumidor e da 
Linha do Cliente. 
Desenvolvemos 
estas duas plata-

formas como a materializa-
ção do nosso compromisso 
de colocar o consumidor 
dos serviços de telecomu-
nicações e postal como um 
dos nossos objectivos cen-
trais.  Estas plataformas 
constituem instrumentos 
importantes para protec-
ção de direitos de acesso a 
serviços seguros e de qua-
lidade”, destacou o Presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração do INCM, na 
sua nota introdutória.

Tuaha Mote deixou cla-
ro que quer a Autorida-
de Reguladora, quer os 
operadores de serviços 
de telecomunicações e de 

serviço postal vão encon-
trar nestas plataformas, a 
expressão das demandas, 
das expectativas, e tam-
bém das “frustrações” dos 
consumidores.

A Autoridade Regulado-
ra das Comunicações pre-
tende, desta forma, fazer 
com que estas plataformas 
funcionem como fontes 
de informação necessá-
ria para a percepção das 
condições e tendências de 
mercado, nível de satisfa-
ção dos consumidores, e 
factor impulsionador para 
a promoção e inovação tec-
nológica e melhoria de pro-
dutos e serviços prestados.   

“Quero, desde já, con-
gratular cada um dos 
parceiros, envolvidos no 
desenvolvimento e im-
plementação do Portal do 
Consumidor e da Linha do 

Cliente, por terem enten-
dido a importância destas 
ferramentas para a me-
lhoria das relações entre o 
consumidor e prestadores 
de serviços. Estão todos de 
parabéns”, acrescentou.  

No entendimento de 
PCA do INCM, ao se criar 
o Portal do Consumidor e 
a Linha de Cliente, teve-se 
também em conta o exercí-
cio mais assertivo do papel 
da entidade enquanto Au-
toridade Reguladora das 
Comunicações. “Queremos 
consolidar a nossa respon-
sabilidade regulatória e 
fiscalizadora na esfera da 
Protecção dos Direitos do 
Consumidor, nosso objec-
tivo inicial e final”, realçou.  

Com efeito, os consumi-
dores de serviços de te-
lefonia, de Televisão, dos 
serviços postais, bem como 

de radiocomunicações, 
têm nestas plataformas 
um espaço para apresentar 
reclamações, quando elas 
não tiverem sido atendidas 
pelos operadores; obter 
informação sobre serviços, 
incluindo transparência 
tarifária, pacotes e canais 
de serviços, lançamento de 
novos serviços, e outras in-
formações relevantes.

“Temos a informar que 
está disponível na Linha de 
Cliente um atendimento 
em seis (6) línguas - Por-
tuguês, Inglês, Xi-chan-
gana, Xi-sena, Echuabo 
e Emakua. E ao longo do 
tempo outras línguas na-
cionais relevantes serão 
integradas. Mais uma vez, 
parabéns a todos pela en-
trega e por este resultado 
que hoje testemunhamos”, 
finalizou Tuaha Mote 
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 O Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
anunciou há dias,  em 
Quelimane, província da 
Zambézia, que o Governo 
vai alocar 250 milhões 
de meticais para respon-
der a situações de emer-
gência nas províncias 
afectadas pelo ciclone 
tropical Freddy, de modo 
a assegurar a rápida re-
toma de escolas, uni-
dades sanitárias, entre 
outros serviços sociais. 
Os fundos serão geridos 
pelos executivos locais.

Serão alocados 250 milhões
para situações de emergência

n
a sua comunicação 
à nação, no âmbito 
de monitoria dos 
efeitos deste fenó-
meno natural, que 
fustigou as provín-

cias de Zambézia, Nampula, 
Manica, Sofala e Tete, Nyusi 
anunciou o alargamento do 
ambiente de actuação do 
Gabinete de Reconstrução 
Pós-Idai para a recupera-
ção dos estragos causados 
por este fenómeno e a cria-
ção de um gabinete perma-
nente de reconstrução pós-
-ciclones.

O Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Huma-
no (MINED) deverá traba-
lhar para que os alunos re-
gressem de forma segura às 
aulas até ao final de Março 
corrente.

Indicou que de imediato 
deverá ser realizada uma 
avaliação dos danos e mo-
bilizados recursos internos 

e externos para a recupera-
ção dos distritos afectados 
na Zambézia.

Ao nível nacional, será 
criada uma comissão téc-
nico-científica como um 
órgão de consulta para os 
assuntos ligados às mudan-
ças climáticas. Esta deverá 
se ocupar da análise das 
causas, efeitos e impactos 
destes fenómenos e reco-
mendar soluções para a mi-
tigação e adaptação.

No conjunto das medi-
das anunciadas pelo Chefe 
do Estado, as empresas Li-
nhas Aéreas de Moçambi-
que (LAM) e Aeroportos de 
Moçambique vão isentar o 
pagamento de produtos de 
emergência até 500 quilo-
gramas (meia tonelada) em 
voos nas áreas afectadas 
até dia 20 do mês corrente.

Será ainda, segundo o 
Presidente da República, 
reduzida a tarifa de estadia 
de navios nos portos e ser-
viços marítimos na região 
para 25 por cento, por um 
período de 60 dias. As au-
toridades vão igualmente 
reduzir em 50 por cento a 
tarifa de manuseamento de 
cargas nacional destinada à 
ajuda humanitária durante 
o mesmo período.

Nyusi anunciou ainda a 
isenção na renovação de 
cartas de condução aos 
afectados devidamente 
identificados pelo Instituto 
Nacional dos Transportes 
Rodoviários (INATRO).

No domínio do Trabalho 
e Segurança Social, serão 
apoiados os pensionistas 
residentes na província da 
Zambézia, em material de 

construção para a edifica-
ção das suas residências.

No âmbito da responsa-
bilidade social, as empresas 
Electricidade de Moçambi-
que (EDM), Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa (HCB) e 
Petromoc mobilizarão, em 
concertação com o Minis-
tério dos Recursos Mine-
rais e Energia, mais de dez 
milhões de meticais para 
apoiar o processo de recu-
peração de infra-estruturas 
de carácter imediato danifi-
cadas pelo ciclone.

Para garantir as condi-
ções mínimas de transita-
bilidade, o Presidente disse 
que foi já mobilizado um 
empreiteiro para intervir 
no corte da Estrada Nacio-
nal número um (N1), no tro-
ço Namacurra-Nicoadala, 
na Zambézia 

FREDDY NA ZAMBÉZIA
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No Distrito Municipal Katembe

Casas do projecto Renascer

já são uma realidade
 Foram inauguradas 

e entregues há dias, as 
100 casas a custos con-
trolados para jovens re-
sidentes no Município de 
Maputo. As habitações 
foram construídas no 
bairro Incassane, Distrito 
Municipal Katembe, no 
quadro da implementa-
ção do Plano de Desen-
volvimento 2019-2023

e
m cerimónia dirigi-
da pelo Presidente 
da República, Fili-
pe Nyusi, o Presi-
dente do Conselho 
Municipal, Eneas 

Comiche, começou por se 
referir, precisamente, ao 
Plano de Desenvolvimen-
to Municipal 2019-2023 
para dizer que a habitação 
condigna para jovens a cus-
tos controlados é uma das 
prioridades da Edilidade. 
Nesse sentido, está previs-
ta, no Plano, a alocação de 
talhões infra-estruturados, 
com plantas-tipo em cada 
parcelamento e a mobiliza-
ção de diferentes parceiros 

para a viabilização de pro-
jectos acessíveis.

Comiche enalteceu os 
munícipes do bairro Incas-
sane, na comunidade de 
Mutsekwa, e as lideranças 
locais pelo bom acolhi-
mento e acarinhamento do 
projecto, desde o primeiro 
momento.

O Presidente salientou 
que “os jovens de Mut-
sekwa trabalharam nas 

várias fases do projecto 
de construção destas ca-
sas, com o devido acompa-
nhamento dos técnicos do 
Conselho Municipal”.  

Eneas Comiche falou de 
todo o processo que levou 
à construção das casas, ex-
plicando que o Conselho 
Municipal começou por 
celebrar um memorando 
de entendimento com o 
Fundo para o Fundo para o 

Fomento de Habitação, FP 
através do Pelouro da Ju-
ventude e Cidadania, a fim 
de implementar o Projecto 
Renascer no Município de 
Maputo.

Paralelamente, explica 
o Presidente, foram atri-
buídos terrenos aos jovens 
nativos da comunidade de 
Mutsekwa sem capacidade 
de endividamento.

O responsável máximo 
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pela Edilidade referiu que, 
seguidamente, foram feitas 
intervenções necessárias 
para o parcelamento e in-
fra-estruturação, desde o 
desbravamento, abertura 
de acessos, contactos para 
o abastecimento de água e 
energia eléctrica para ser-
vir as casas do projecto e da 
comunidade circunvizinha.

Relativamente à selecção 
dos beneficiàrios, Comiche 
disse que foram apurados 
entre jovens cujos rendi-
mentos mensais variam de 
dois a cinco salários míni-

mos, provenientes tanto 
do sector público, privado, 
como do sector informal.

O Presidente da Repúbli-
ca, Flipe Nyusi, também se 
referiu ao envolvimento, 
colaboração e acarinha-
mento do projecto por par-
te da comunidade. “Aquilo 
que o Presidente do Mu-
nicípio (de Maputo) dizia 
sobre a colobaração e a ma-
neira como os residentes 
receberam o projecto, em 
alegria.... eles sabem quais 
são os ganhos do projecto”, 
referiu.

Filipe Nyusi dirigiu uma 
palavra de apreço, agra-
decimento e felicitações à 
Edilidade pelo compromis-
so e zelo na implementação 
das obras, tendo encerra-
do dizendo que: “vós sóis 
guardiões deste bairro mu-
nicipal”.

Os beneficiários, pre-
sentes no evento, manis-
festaram satisfação com a 
inauguração e entrega das 
casas. Alice Mucavele, uma 
das beneficiárias, referiu 
que “a iniciativa é de louvar, 
pois, visa beneficiar muitos 

jovens e tem muitas faci-
lidades, a exemplo do pa-
gamento. É uma iniciativa 
segura”.

Por seu turno, Luís Jó, 
outro beneficiário, disse 
que aderiu à iniciativa por 
ser credível e que não deve 
parar.

O Projecto Renascer, im-
plantado a 19 quilómentos 
da baixa da cidade de Ma-
puto, consiste numa casa 
do tipo 0 evolutiva até tipo 
3. O investimento global é 
de cerca de 123 milhões de 
Meticais 

PUBLICIDADE
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 O ministro da Agricul-
tura e Desenvolvimento 
Rural (MADER), Celso 
Ismael Correia, diz que 
mais de 16 milhões de 
moçambicanos têm a sua 
segurança alimentar ga-
rantida, mas não há con-
senso sobre esse núme-
ro por existir ainda uma 
percentagem(10%) sig-
nificativa da população 
extremamente vulne-
rável à insegurança ali-
mentar crónica e aguda.

A
o falar na apresen-
tação dos resulta-
dos da avaliação 
da segurança ali-
mentar pós-co-
lheita-2022, em 

Maputo, o governante re-
conhece que cerca de um 
milhão de moçambicanos 
necessitam de ajuda ali-
mentar urgente.

Celso Correia, reagindo 
às críticas de algumas orga-
nizações da sociedade civil, 
por ter afirmado, em Roma, 
Itália, que mais de 90 por 
cento dos moçambicanos 
têm três refeições por dia, 
destacou que mais de 16 
milhões de pessoas têm a 
sua segurança alimentar 
garantida.

O ministro lamentou o 

facto de algumas organi-
zações da sociedade civil, 
neste caso, o Fundação de 
Desenvolvimento Comuni-
tário (FDC) estar a projec-
tar Moçambique como um 
país de miséria.

“A FDC, quando diz que 
em Moçambique morrem 
pessoas, estão a projectar 
um país de misérias para 

mobilizar recursos e, de-
pois, o custo da administra-
ção, 30% fica no gabinete e 
tem workshops. O valor real 
não chega a tais pessoas 
beneficiárias dos fundos. 
Em Moçambique “morrem”, 
é assim que estamos a fun-
cionar. Biliões de dólares 
para ciclos de apoio que 
depois não tem sustento”, 
frisou 

Não contem comigo para perpetuar
a indústria da fome e da pobreza

- disse o ministro Celso Correia na apresentação dos resultados
da avaliação da segurança alimentar pós-colheita-2023
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 O Primeiro-ministro, 
Adriano Maleiane, exigiu 
recentemente, a recém-
-empossada Presidente 
do Conselho de Admis-
tração (PCA) do Institu-
to de Supervisão de Se-
guros de Moçambique 
(ISSM), Ester dos Santos 
José, a transformação 
da postura do sector de 
seguros para que esteja 
pronto para fazer face 
ao branqueamento de 
capitais e à ocorrência 
de eventos climáticos 
que destroem patrimó-
nio público e privado. 

n
a cerimónia de 
e m p o s s a m e n t o 
da nova PCA do 
ISSM, o Primeiro-
-ministro, Adriano 
Maleiane, lançou o 

repto para que a empossa-
da e a sua equipa de traba-
lho dêem o seu contributo 
para o “aprimoramento das 
políticas, estratégias e pla-
nos institucionais, com vis-
ta a assegurar o contínuo 
crescimento do sector se-
gurador no nosso país”.

O governante recomendou 
a intensificação de campa-
nhas de literacia sobre a 
importância do seguro para 
a “manutenção da renda fa-
miliar”.

Segundo Maleiane, o 
Instituto de Supervisão de 
Seguros deve garantir que 
sejam adoptadas estraté-
gias fortes para enfrentar 
dois grandes desafios do 
sector: o branqueamento 
de capitais e as alterações 
climáticas, este último que 
provoca a destruição de pa-
trimónio público e privado, 
devido à ocorrência cíclica 
de eventos climáticos seve-

ros.

De acordo com o Pri-
meiro-ministro, apesar de 
estarem a ser alcançados 
resultados na área, como 
a promoção do crescimen-
to do ramo da vida e de 
microsseguro no país, a 
actualização da legislação 
do sector segurador para 
adequá-lo à actual realida-
de e dinâmica de riscos no 
mercado de seguros, em 
especial aos riscos funda-
mentais relacionados às 
mudanças climáticas; assim 
como garantir a moderni-
zação dos sistemas de in-
formação e comunicação, 
assim como de controlo do 
branqueamento de capi-
tais”, exigiu o Primeiro-mi-
nistro, Adriano Maleiane.

A nova PCA do ISSM di-
z-se preparada para os no-
vos desafios e já sabe por 
onde começar a dar o seu 
contributo para o cresci-

mento e consolidação da 
instituição que passa a di-
rigir.

“O que eu constatei, mes-
mo antes de ter tomado 
posse, é que muito está a 
ser feito pelas seguradoras 
que actuam no país, mas 
a comunicação e as infor-
mações não são muito di-
fundidas. Por isso mesmo, 
daqui para frente, vamos 
pegar na plataforma que 
o Banco de Moçambique 
usa na área da supervisão 
bancária para garantir que 
essa plataforma ajude essa 
instituições, facilite o seu 
trabalho no âmbito da or-
ganização de informações, 
estatísticas fiáveis, com o 
fim de criarmos uma área 
de seguros mais sustentá-
vel e saudável”, disse Ester 
dos Santos José.

Antes de assumir o car-
go de PCA do Instituto de 
Supervisão de Seguros de 

Moçambique, Ester dos 
Santos José exercia a fun-
ção de Directora Nacional 
de Gestão da Dívida Públi-
ca, no Ministério da Econo-
mia e Finanças.

O Governo criou, em 
2010, o Instituto de Su-
pervisão de Seguros de 
Moçambique, uma insti-
tuição responsável pela 
supervisão e fiscalização 
da actividade seguradora, 
em particular de empresas 
e instituições de seguros, 
mediação de seguros e 
fundos de pensões comple-
mentares.

Nos últimos cinco anos, 
Moçambique registou o 
estabelecimento de 19 
seguradoras, uma resse-
guradora, duas microsse-
guradoras, sete entidades 
gestoras de fundos de 
pensões complementares 
e 161 mediadores de segu-
ros 

Ester dos Santos José é novo rosto  do ISSM 
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 A conclusão da retoma 
do transporte ferroviário 
entre Moçambique e Ma-
lawi, a reabilitação da li-
nha férrea de Machipan-
da, entre Moçambique e 
Zimbabwe, e a duplica-
ção da linha de Ressano 
Garcia, que liga o país à 
África do Sul, são alguns 
dos desafios impostos 
ao novo PCA dos CFM 
pelo Primeiro-ministro.

a
driano Maleiane 
orientou, igual-
mente, à aquisição 
de mais locomo-
tivas, bem como 
à reabilitação de 

várias infra-estruturas des-
truídas pela chuva.

Agostinho Francisco Lan-
ga Júnior é, desde esta se-
gunda-feira, o homem mais 
forte da empresa pública 
Portos e Caminhos de Fer-
ro de Moçambique (CFM).

Aquando da sua nomea-
ção pelo Conselho de Mi-
nistros, semana passada, 
Agostinho Langa era Se-
cretário do Estado do En-
sino Técnico Profissional, e 
voltou para a casa que bem 
conhece, pois é quadro dos 
CFM.

No seu empossamento, o 
Primeiro-ministro deixou 
uma lista de trabalhos que 
o Governo pretende ver 
materializados. “Assim, es-
peramos que o caro empos-
sado dê continuidade e ace-
lere a implementação dos 
projectos em curso, com 
destaque para a duplica-
ção da linha férrea de Res-
sano Garcia e respectivas 
obras de arte para elevar o 
desempenho no transpor-

te ferroviário de carga no 
corredor de Maputo; rea-
bilitação da linha férrea de 
Machipanda, por forma a 
captar mais carga ferroviá-
ria de e para o Zimbabwe 
e outros países utentes do 
porto da Beira; conclusão 
da retoma do transporte 
ferroviário entre o Malawi 
e o porto da Beira, atra-
vés do ramal Mutarra–Vila 
Nova da Fronteira; aquisi-
ção de mais equipamentos, 
nomeadamente, locomo-
tivas, vagões e carruagens 
para o reforço da capacida-
de da empresa no transpor-
te de pessoas e bens”.

Segundo Adriano Maleia-
ne, o Governo vai continuar 
a apostar na expansão e 
modernização de infra-es-
truturas ferro-portuárias, 

aeroportuárias e de logísti-
ca de transporte.

O empossado disse que 
precisa de estudar a possi-
bilidade de construção de 
uma linha férrea para mi-
tigar a crise no transporte 
de passageiros na área do 
Grande Maputo.

“Se a melhor solução for 
essa de se construir uma 
linha férrea junto ou ao 
longo da estrada circular 
não se vai descartar, vai ser 
estudada pelos quadros e 
técnicos da empresa. Não 
há ainda uma data definida 
para isso”, afirmou o novo 
PCA.

O presidente do Conse-
lho de Administração ces-
sante, Miguel Matabel, que 
permaneceu no cargo por 

seis anos, afirmou que sai 
com o sentimento de mis-
são cumprida.

“Fizemos o que foi pos-
sível com a colaboração de 
todos. Destaco o início de 
trabalhos de duplicação da 
linha de Ressano Garcia e 
também vejo a questão da 
ponte sobre o rio em Sala-
manga, Província de Mapu-
to. Portanto, penso que são 
dois projectos, além da re-
qualificação da estação de 
Maputo, um trabalho que 
acho que nos deixa alegres 
também.”

Miguel Matabel fez saber 
que os FCM compraram, 
recentemente, duas loco-
motivas de passageiros 
para as linhas de Goba, Res-
sano Garcia e Limpopo 

Agostinho Francisco Langa Júnior 
toma posse como PCA dos CFM
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 O Conselho de Minis-
tros aprovou na terça-
-feira, 14 de Março de 
de 2023, um decreto que 
isenta uma lista de países 
da necessidade de vistos 
para turismo e negó-
cios para entrar no país. 
A isenção irá se aplicar 
a visitantes portadores 
de passaportes comum 
e permitirá uma estadia 
de 30 dias, renováveis 
por 60 dias adicionais. 

o
s viajantes deve-
rão se registar na 
plataforma e-visa 
pelo menos 48 
horas antes da 
viagem e pagar 

uma taxa de processa-

Conselho de Ministros aprova
decreto para isenção de vistos

mento de MZN650.
A lista aprovada inclui 

os seguintes países: Bél-
gica, Canadá, China, Dina-
marca, Finlândia, França, 

Alemanha, Gana, Indoné-
sia, Israel, Itália, Costa do 
Marfim, Japão, Holanda, 
Noruega, Portugal, Rússia, 
Arábia Saudita, Senegal, 

Singapura, Coreia do Sul, 
Espanha, Suécia, Suíça, 
Ucrânia, Emirados Árabes 
Unidos, Reino Unido e Es-
tados Unidos da América 
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 Aprovação pelo Con-
selho de Ministros do 
Decreto que isenta uma 
lista de países da ne-
cessidade de vistos para 
turismo e negócios para 
entrar em Moçambique.

a 
Eurocam acom-
panha com satis-
fação a aprova-
ção de medidas 
no âmbito da 
implementação 

do Pacote de Medidas de 
Aceleração Económica 
(PAE), desde o anúncio 
do PAE por Sua Excelên-
cia Filipe Jacinto Nyusi, 
Presidente da República 
a 9 de Agosto de 2022. O 
Governo de Moçambique 
introduziu um conjunto 
de medidas cuja imple-
mentação efectiva vai 
contribuir para melhorar 
o desempenho económico 
do pais. 

A aprovação das Leis 
de Trabalho e de Investi-
mento Privado pela As-
sembleia de República, é 
aguardada com enorme 
expectativa pelos inves-
tidores europeus, pois, 
contêm um conjunto de 
medidas progressivas que 
aumentam a atractivida-
de de Moçambique como 
destino para os investido-
res. 

A lista de países isen-
tos de visto, inclui 10 paí-
ses membros da União 
Europeia. Destes, 7 são 

EuroCam satisfeito com isenção de vistos

membros da Eurocam. A 
EuroCam congratula o 
Governo por isentar al-
guns países europeus da 
apresentação de vistos. 
Contudo, está preocupa-
da e lamenta a exclusão 
de vários países europeus 
da lista dos países abran-
gidos pela medida, par-
ticularmente a Irlanda, a 
Grécia e Chipre, membros 
efectivos da Eurocam. 
Estes países, possuem in-
vestimentos importantes 
em Moçambique que con-
tribuem para a balança de 
pagamentos, diversifica-
ção da produção indus-
trial e geração de empre-

go. A Eurocam exorta as 
autoridades para que con-
siderem, num futuro pró-
ximo, o alargamento da 
lista dos países isentos de 
visto, por forma a abran-
ger os restantes membros 
das União Europeia. 

Moçambique precisa 
de Investimento Directo 
Estrangeiro para robuste-
cer a sua economia e esta 
medida vai no sentido 
certo, mas o seu sucesso 
dependerá de outras me-
didas para a desburocra-
tização da administração 
pública que continua a ser 
um desafio, para o que a 
digitalização se apresenta 

como  uma enorme opor-
tunidade. 

Estamos certos de que 
esta medida vai surtir 
efeitos positivos na eco-
nomia, na medida em que, 
dos cerca de 448 milhões, 
mais de 300 milhões de 
cidadãos da UE e cerca 
de 25 milhões de Peque-
nas e Médias Empresas 
que criam mais de 100 
milhões de postos de tra-
balho, vão poder escalar 
Moçambique e estabele-
cer parcerias com empre-
sas moçambicanas, im-
pactando positivamente o 
turismo, a economia local 
e as PMEs 

PUBLICIDADE
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 Trata-se de uma acção conjunta entre as 
Águas Namaacha, Vilankulo Stationary Wor-
ld e a Fundação Yassin Amuji, que sensibiliza-
dos, decidiram oferecer as crianças que per-
deram seus materiais escolares durante a 
passagem do ciclone Freddy e as recentes chuvas.

Fundação Yassin Amuji e parceiros 

entregam material escolar

a
s entregas bene-
ficiaram crianças 
das escolas Primá-
rias do I e II grau 
de Mahaque, 25 
de Fevaereiro e de 

Caxane, todas na cidade de 
Vilankulo.

Participaram nesta en-
trega o Director Distrital 

de Educação de Vilankulo, 
Florencio Vilanculo, o Pre-
sidente do Municipio de 
Vilankulo, Williamo Tunzi-
ne, o Patrono da Fundação, 
Yassin Amuji, a represen-
tante das Águas Namaa-
cha, Dinamarcia Bangal, os 
professores e alunos das 
escolas 

EM VILANKULO
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 No distrito de Manjacaze, pro-
víncia de Gaza, colaboradores do 
Access Bank Mozambique, afec-
tos ao departamento financeiro, 
apoiaram a plantação de dez mil 
cajueiros de espécies diversas, 
numa área de 5 hectares. A inicia-
tiva teve lugar em Novembro do 
ano passado, no âmbito do pro-
grama  ́Employee Volunteering ́. 
Trata-se de um programa que tem 
como principal objectivo incentivar 
os colaboradores da instituição a 
realizarem pelo menos uma acção 
de voluntariado por ano, buscando 
impactar positivamente as comu-
nidades em que estão inseridos.

Access Bank apoia plantação de
cajueiros no distrito de Manjacaze

a
s O apoio consis-
tiu no financia-
mento do trans-
porte das mudas 
de cajueiro ao 
local de plantio e 

aconselhamento e mento-
ria para a sustentabilidade 
e consistência das árvores. 
O projecto visa a melhoria 
ambiental, com o rejuve-
nescimento do parque ca-
juícola, e o auto-sustento 
da população daquela co-
munidade e, consequente-

mente, a redução da fome 
e da pobreza.

O Administrador De-
legado do Access Bank, 
Marco Abalroado, disse 
que “para além do apoio 
aos agricultores, esta ac-
tividade constituiu, para 
os colaboradores do Ban-
co, uma oportunidade de 
aprender e adquirir com-
petências novas e transfe-
ríveis”. “Permite também 
que entendamos o sentido 
de Responsabilidade So-

cial e tenhamos melhor 
compreensão sobre as 
questões comunitárias”, 
acrescentou o mesmo res-
ponsável.

“Não menos importante, 
demonstra também a aber-
tura do Banco em apoiar 
empresas e empreendedo-
res do ramo do agronegó-
cio a alavancarem os seus 
empreendimentos”, rema-
tou Marco Abalroado.

O Employee Voluntee-
ring foi lançado em 2022. 

Entre os meses de Setem-
bro e Dezembro do ano 
passado, colaboradores 
de dez departamentos do 
Banco envolveram-se em 
diversas actividades, pres-
tando apoio às comuni-
dades em várias áreas de 
interesse, nomeadamente: 
artes, educação, ambiente, 
saúde, desporto, bem-es-
tar social e empoderamen-
to, todas alinhadas com os 
Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável s 

EM GAZA
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Cooperação italiana investe dois 
milhões de dólares em Marracuene

a
s premissas do 
acordo são:
 Promover um 
crescimento inclu-
sivo e sustável e a 
criação de empre-

go e contribuir para um de-
senvolvimento socioeconô-
mico sustentável no distrito 
de Marracuene;
 Promover uma gestão sus-
tentável e integrada dos 
recursos naturais marinhos 

 O programa que inicia 
no mês de maio, com 
assinatura do memo-
rando de entendimento 
no mês de Abril corren-
te, prevê como objetivos 
gerais os de reforçar e 
compromisso do go-
verno de Marracuene 
na realização de acções 
viradas a transição cli-
mática e do desenvol-
vimento da Macaneta.

e costeiros na área de Ma-
canenta;
 Capacitar das autoridades 
locais na gestão integrada 
da faixa costeira e redução 
da erosão costeira na pe-
nínsula de Macaneta; 
Actividades de geração 
de rendimentos ligadas a 
exploração sustáveis dos 
recursos naturais levadas 
a cabo pelos operadores 
económicos e comunidades 
locais;
Implementar a consciência 
e cultura ambiental refor-
çada nas comunidades e 
autoridades locais assim 
como nos visitantes da 
área;

  Suporte as autoridades 
locais na elaboração de um 
plano integrado de gestão 
da area costeira da Maca-
neta;

Estabelecimento de uni-
dade de Processamento e 

Conservação do pescado; e 
construção de um mercado 
na Macaneta;

Construção de unidades 
de produção de peixe em 
cativeiro;

Promoção de actividades 
e pequenas empresas de 
ecoturismo;

Suporte a criação de par-
ceria públicos privadas e 
pequenas empresas locais 
viradas a economia circular 
e em particular ao aprovei-
tamento dos resíduos sóli-
dos recicláveis;

 Formação em gestão de 
empresa e actividade eco-
nómicas ligadas a gestão 
sustentável dos recursos;

  Criação de ecopontos 
para a recolha e aproveita-
mento do lixo;

 Promoção de acções com 
vista a mitigação da prolife-
ração dos resíduos sólidos;

 Formação e apoio aos 

comités de gesto de pescas 
e recursos naturais sobre 
aspectos de planificação e 
gestão sustentavel dos re-
cursos naturais;

Campanhas e eventos de 
sensibilização virados a po-
pulação local e turistas so-
bre os efeitos da poluição 
nas zonas costeiras e sua 
mitigação;

compra de meios circu-
lantes para a polícia costei-
ra (motos de 4 rodas);

Sinalização na praia, 
construção de sombreiros, 
e alpendre de nadador sal-
vador e; 

Construção de Acesso 
à praia para pessoas defi-
cientes e outras condições.

O projeto coordenado e 
monitorado pelo Governo 
do distrito de Marracuene, 
será gerido por um institui-
ção escolhida pela coope-
ração italiana 
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 Perto de 116 mil 
pensionistas do Siste-
ma de Segurança So-
cial, entre os de velhice, 
sobrevivência e invali-
dez, serão abrangidos, 
a nível nacional, pela 
Prova Anual de Vida 
(PAV), um procedimen-
to administrativo que 
consiste na verifica-
ção física da existência 
do titular da pensão.

Prova de vida abrangerá
cerca de 116 mil pensionistas 

c
om efeito, teve lu-
gar na manhā da 
segunda-feira, 13 
de março de 2023, 
na cidade de Xai-
-Xai, província de 

Gaza, a cerimónia central 
do lançamento da PAV, que 
decorreu, de forma presen-
cial, ao nível dos serviços 
do INSS, nomeadamente 
nas delegações provinciais 
e distritais e nos postos de 
atendimento.

O acto foi dirigido pelo 
Vice-ministro do Trabalho 
e Segurança Social, Rolinho 
Manuel Farnela, e contou 
com a presença da gover-
nadora de Gaza, Margari-
da Mapanzene Chongo, do 
presidente do Município de 
Xai-Xai, Emídio Xavier, de 
quadros do sector de Ad-
ministração e Trabalho em 
Gaza, pensionistas, entre 
outros participantes.

O Vice-Ministro do Tra-
balho e Segurança Social 
destacou, na sua interven-
ção, a importância de os 
pensionistas aderirem em 

massa ao processo, como 
forma de evitarem a inter-
rupção das pensões.

O governante disse que 
a PAV é exercício que per-
mite actualizar periodica-
mente o cadastro dos pen-
sionistas e tem um sentido 
extremamente importan-
te. “Assim, a PAV não é um 
mero exercício de contacto 
com os pensionistas. É um 
acto de aproximação cons-
tante entre o INSS e os pen-
sionistas que ao longo do 
exercício da sua actividade 
profissional contribuíram 
para o Sistema para que 
hoje, tanto eles assim como 
os seus familiares tenham o 
direito a pensão”, frisou.

Por seu turno, a gover-
nadora de Gaza, Margarida 
Mapanzene Chongo, ape-
lou a todos os pensionistas 
a afluírem aos serviços do 
INSS ao nível da Cidade de 
Xai-Xai e nos distritos para 
realizarem a PAV, como for-
ma de garantir o pagamen-
to das suas pensões.

O representante dos 
pensionistas, Eusébio Vem-
bane, enalteceu o INSS 
pelo esforço que tem em-
preendido para garantir a 
protecção social dos traba-
lhadores, tendo destacado 
os vários apoio que o INSS 
tem concedido aos pensio-
nistas e suas famílias, no 
âmbito do Programa de Ac-
ção Sanitária e Social.

A PAV, que desde o ano 
de 2018, decorre de forma 
biométrica, compreende 
a captação da imagem do 
pensionista e das impres-
sões digitais, contribuindo 
para a transparência, cele-
ridade, fiabilidade e credi-
bilidade do processo.

Para a sua realização, os 
pensionistas devem ser 
portadores do cartão de 
pensionista e do bilhete de 
identidade ou do passapor-
te. Os filhos, com idade en-
tre os 18 e 25 anos, devem 
ainda apresentar o certifi-
cado de frequência de ensi-
no médio ou superior.

Os pensionistas com di-
ficuldades de locomoção, 
são atendidos em suas ca-
sas, através de brigadas do 
INSS. Para os que residem 
no estrangeiro, a PAV será 
feita mediante à apresen-
tação de um certificado de 
vida e/ou atestado de resi-
dência emitido pelos servi-
ços consulares de Moçam-
bique.

Na província de Gaza, 
serão abrangidos pelo pro-
cesso 4.401 pensionistas, 
dos quais 1.252 são por 
Velhice, 44 por Invalidez e 
3.105 de Sobrevivência.

O Sistema de Seguran-
ça Social cobre em Gaza, 
em termos acumulados 
até dezembro do ano pas-
sado, 6.372 contribuin-
tes, 109.696 beneficiários 
e 4.117 Trabalhadores 
por Conta Própria (TCP). 
A nível nacional existem 
162.081 contribuintes, 
2.483.171 beneficiários e 
42.638 TCP 
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 A sala dos grandes 
actos da Universidade 
Pedagógica de Maputo 
(UPMaputo), foi palco de 
uma cerimónia carrega-
da de alto  significado e 
sentido de missão, com 
a Polícia da República 
de Moçambique (PRM) a 
entregar 22 certificados 
de reconhecimento aos 
professores-formadores 
da UPMaputo envolvi-
dos na capacitação do 
primeiro grupo de for-
madores da PRM, com 
nivel de licenciatura.

UPMaputo entrega certificados de reconhecimento

A 
UPMaputo, atra-
vés de um grupo 
de professores da 
Faculdade de Edu-
cação e Psicologia,  
deu formação nas 

áreas de psicopedagogia e 
metodologias de ensino.

O Acto contou com a par-
ticipação do Comandante 
Geral da PRM, Bernardino 
Rafael, acompanhado de 
altos quadros da corpora-

ção. Na sua intervenção, 
Bernardino Rafael, contex-
tualizou acção de formação 
e agradeceu a prestação 
honrosa da UP-Maputo. 
O  Comandante Geral da 
PRM fez questão de dizer 
que contactaram a UPMa-
puto com vista a apoiar no 
ensino das técnicas psico-
pedagógicas de maneira 
a melhorar a formação da 
PRM, uma vez que o mun-
do clama por bons serviços 

para servir melhor ao povo 
e melhorar a intervenção 
nas várias áreas sociais, 
portanto, constitui um de-
safio também da PRM sa-
ber mais, disse Bernardino 
Rafael, e, acrescentou que 
ensinar é uma profissão e 
quem tem a ferramenta de 
como ensinar é a UPMapu-
to, por isso a PRM se juntou 
a UPMaputo e com agrado, 
já são visíveis os resultados 
colhidos neste projecto.

O Reitor da UPMaputo, 
Prof. Doutor Jorge Ferrão, 
sublinhou que pretende-se 
tornar a UPMaputo numa 
universidade de pesquisa, 
de pós-graduação, mais 
internacionalizada, sobre-
tudo, que o produto da 
pesquisa sirva aos propó-
sitos de Moçambique, ten-
do como foco em primeiro 
lugar a educação. Estamos 
a concentrar os maiores e 
melhores esforços de modo 
a tornar a nossa universida-
de mais competitiva no país 
em termos de pedagogia, 
psicologia e em pesquisa 
nestas áreas de Educação. 

O agradecimento final 
coube ao, Prof. Doutor 
Camilo Ussene, coorde-
nador da primeira edição 
do curso de formação de 
formadores da PRM.  Ca-
milo Ussene  salientou que 
participam neste projecto 
com muito prazer e consti-
tui uma missão de ser pro-
fessor e de cidadania, com 
vontade de potenciar cada 
vez mais a PRM com técni-
cas científicas adequadas e 
ajudar a fazer uma polícia 
mais humanizada 
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 Numa data em que o 
mundo inteiro celebra 
a mulher, 08 de Março, 
a Universidade Peda-
gógica de Maputo rea-
lizou hoje, no Centro de 
Línguas, uma palestra 
de grande relevância, 
proferida pela Ministra 
da Educação e Desen-
volvimento Humano, 
Carmelita Namashulua.

Carmelita Namashulua apela UPMaputo 
a formar professores com responsabilidade

a 
reflexão cingiu-se 
no Papel das Insti-
tuições do Ensino 
Superior e o futuro 
da formação de Pro-
fessores, a prior, a 

ministra enalteceu que ainda 
falta por aprimorar a compo-
nente importante, que con-
siste na qualidade do ensino 
e aprendizagem.

 A abordagem de Namashu-
lua centrou-se nos aspectos 
relacionados com a forma-
ção de professores e os va-
lores da cidadania moçam-
bicana: referências pátrias e 
ético-morais; disparidades 
na formação à necessidade 
do nivelamento; a acredita-
ção, validação e titulação da 

formação de professores; 
as instituições de ensino 
superior e o desenvolvi-
mento profissional contínuo 
de professores. Lançando 
igualmente, diversas pro-
postas estruturais, desde a 
implementação dos cursos 
de tronco comum com três 
saídas bem como, a imple-
mentação do regime interno 
como componente de forma-
ção de professores.

Por sua vez, o Reitor da 
UPMaputo, Prof. Doutor 

Jorge Ferrão, na sua inter-
venção referiu que, a insti-
tuição quel dirige tem res-
ponsabilidades especiais na 
estruturação de processos 
de ensino e aprendizagem 
e de responder, de modo 
efectivo, às necessidades e 
expectativas do mercado de 
trabalho e da sociedade mo-
çambicana. Ferrão, manifes-
tou ainda o compromisso na 
adopção e a implementação 
de um modelo e de uma es-
tratégia de formação de pro-

fessores que se fundamente 
na nova Lei do SNE. O deba-
te bastante interactivo foi 
moderado pelo Vice-reitor 
Académico da UPMaputo, 
Professor Catedrático José 
Castiano, e contou com as in-
tervenções e contribuições 
dos membros do Conselho 
Académico referentes as 
abordagens metodológicas, 
formação objectiva, modelos 
de formação e a necessidade 
de estudo de base. A UPMa-
puto e o MINEDH possuem 
uma relação histórica e no 
ano de 2022 celebraram um 
acordo de cooperação, que 
por sinal vem sendo efecti-
vado pela realização de acti-
vidades conjuntas.

E por se tratar de uma data 
especial, o momento foi abri-
lhantado com um momento 
musical superiormente exe-
cutado pelo Professor Moi-
sés Mavale que interpretou 
canções do músico Gabriel 
Chiau e, ainda pela oferta de 
flores e rosas à oradora e as 
mulheres presentes. Partici-
param da palestra a Vice-Rei-
tora Académica, Directores 
de Faculdades,  Directores 
centrais, Estudantes e Do-
centes da UPMaputo 
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 Nas vésperas de lan-
çamento do seu segun-
do livro sobre o percurso 
histórico de luta de liber-
tação de Moçambique e 
especificamente de va-
lentia do primeiro pre-
sidente de Moçambique 
independente, Samora 
Machel na libertação 
do país do colonialismo 
português, a Faculda-
de de Ciências Sociais e 
Filosofia (FCSF) da Uni-
versidade Pedagógica 
de Maputo (UPMapu-
to) realizou hoje, 10 de 
Março, uma aula aberta 
proferida pelo profes-
sor Allen Isaacman, um 
dos mais importantes 
investigadores do colo-
nialismo português nos 
séculos XIX e XX, que nas 
suas obras procura ana-
lisar as estruturas polí-
ticas e sociais africanas, 
o processo de ocupação 
colonial portuguesa, as 
principais característi-
cas do modelo coloni-
zador e o modo como 
este afetou a vida das 
populações africanas.

Professor Allen Isaacman fala sobre
percurso histórico de Samora Machel

n
a sua intervenção 
o Professor Isaa-
cman, disse que 
falar de Samora 
Machel é trazer 
a história de um 

líder que era homem do 
povo, que lutou contra o ra-
cismo e igualdade de direi-
tos entre brancos e negros, 
pois, Machel queria ver a 
população moçambicana à 
usufruir de direitos funda-
mentais para o desenvolvi-
mento do país.  

Fazendo as honras da 
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casa, o reitor da UPMa-
puto, Jorge Ferrão, numa 
intervenção curta e objec-
tiva instou aos estudan-
tes para que aproveitem a 
aula aberta do professor 
Isaacman para se inteirar 
do percurso histórico do 
primeiro presidente de 
Moçambique independen-
te, sendo uma figura incon-
tornável da nossa história, 
aliás, o vosso papel na qua-
lidade de estudantes é de 
não se conformar com os 
fenómenos sociais e buscar 
a verdade através de in-
vestigação, por isso espero 
que esta aula seja proveito-
sa para aprofundar mais o 
conhecimento sobre Samo-
ra Machel, rematou Ferrão.

Na mesma senda a Pro-
fessora decana de História 
na FCSF, Alda Saúte, que 
foi supervisionada pelo 
professor Isaacman na 
elaboração da sua tese de 
doutoramento, disse que 
ter o seu antigo professor 
e supervisor para falar da 
nova pesquisa sobre a his-
tória de Samora Machel 
é importante, não só para 
a FCSF, mas, igualmente, 
para os estudantes de his-
tória, pois, trata-se de uma 
aula aberta de um pedago-
go que dedicou o seu tem-
po académico a escrever 
sobre a história de Moçam-
bique, trazendo o processo 
de libertação do país do co-
lonialismo português 

PUBLICIDADE
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 A Agência Nacional de 
Desenvolvimento Geo-
-Espacial, Instituto Pú-
blico (ADE - IP) e a Data-
4Moz (www.data4moz.
com) estabeleceram uma 
parceria visando a co-
laboração e cooperação 
na partilha de conheci-
mento e ferramentas que 
permitam ao Governo, 
investidores, instituições 
de apoio internacional e 
outros intervenientes, 
uma melhor tomada de 
decisões sobre os pro-
cessos de planificação 
para o desenvolvimento.

ADE e Data4Moz estabelecem parceria 
para partilha de conhecimento Geo-Espacial

p
ara o efeito, as duas 
instituições assina-
ram, na terça-feira, 
dia 14 de Março, 
um memorando de 
entendimento que 

as vincula formalmente por 
dois anos renováveis. Du-
rante esse período, o objec-
tivo é colaborar na recolha, 
análise, modelagem, gestão 
e disponibilização de infor-
mações relevantes sobre o 
espaço geográfico moçam-
bicano, nas diferentes pla-
taformas de que dispõem. 

A Data4Moz torna-se, as-
sim, o primeiro parceiro 
público da ADE - IP, numa 
relação que vai permitir a 
interoperabilidade dos sis-
temas utilizados em cada 
uma das instituições, con-
tribuindo para o desenvol-
vimento sustentável do 
país, através da promoção 
de boas práticas de planifi-
cação integrada para toma-
da de decisão informada, 
baseada em soluções geo-
-espaciais.

A Directora-Geral da 
ADE - IP, Odete Semião, 

disse após a assinatura do 
memorando que "esta par-
ceria permitirá levar a bom 
porto a visão da agência, de 
apoiar na tomada de deci-
sões com base em informa-
ção fidedigna e sintetizada. 
Acreditamos estarem cria-
das as bases para contri-
buir com a disponibilidade 
de informação com a quali-
dade que nos permita que, 
de facto, tomemos decisões 
com base em dados fiáveis 
para o desenvolvimento de 
Moçambique.”

Odete Semião referiu 
ainda que "o desafio da 
ADE passa por trabalhar na 
regulamentação das parce-
rias institucionais de modo 
que os dados produzidos 
pelos diferentes interve-
nientes sejam efectivamen-
te agregados“. "Acho que o 
papel de cada um de nós, 
tanto o Governo como Sec-
tor Privado, é servir os in-
teresses das comunidades 
e esta parceria permite ter 

essa informação que pos-
sibilita assistir da melhor 
maneira aos anseios das 
comunidades", acrescentou 
a gestora.

O Presidente do Con-
selho de Direcção da Da-
ta4Moz, Dino Foi, referiu 
que esta troca de conheci-
mentos entre as duas ins-
tituições vai preencher as 
lacunas de dados e de in-
formação, para possibilitar 
intervenções em regiões 
onde realmente haja ne-
cessidade. 

"Sentimo-nos privilegia-
dos de sermos a primei-
ra empresa a estabelecer 
parceria com a ADE, nos 
termos definidos. Temos 
a certeza que haverá mui-
tas outras oportunidades, 
porque existe realmente 
a necessidade de infor-
mação com as caracterís-
ticas referidas, em todas 
as áreas, quer na saúde, 
como na educação, gestão 
de fenómenos naturais, en-

tre outras. Nós queremos 
criar sinergias para que a 
informação dos dois lados 
seja partilhada com as co-
munidades". “Pretendemos 
trazer dados primários, de 
modo a ajudar as Direcções 
Nacionais, os Governos 
Provinciais e até mesmo 
o Governo Central a to-
mar decisões em relação a 
questões actuais, como se-
jam os desastres naturais, 
agricultura e recursos na-
turais no geral", afirmou o 
PCA da Data4Moz.

A Agência Nacional de 
Desenvolvimento Geo-
-Espacial, Instituto Públi-
co, dispõe de autonomia 
administrativa financeira 
e patrimonial, prestando 
serviços de hospedagem de 
dados e aplicativos, gestão, 
monitoria e avaliação de 
projectos de infra-estru-
turas, produção de mapas 
interativos, realização de 
estudos, capacitação insti-
tucional, entre outros 
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Machava não reúne condições
para acolher jogos do Moçambola

u
m dos principais 
requisitos de li-
cenciamento é ter 
ou indicar cam-
po aprovado de 
acordo com o re-

gulamento da FMF. Neste 
contexto, os campos do 
Ferroviário, Estádio da Ma-
chava, e do Matchedje, no 

espaço adjacente ao quar-
tel militar no bairro Patri-
ce  Lumumba, foram chum-
bados pelo Departamento 
de Licenciamento de Clu-
bes (DLC) na FMF.

O campo do Estádio da 
Machava tem problemas 
no piso. O do Matchedje 

tem, por seu turno, dimen-
sões reduzidas, ou seja, não 
responde aos padrões míni-
mos emanados pela FIFA e 
outras anomalias nas áreas 
complementares.

Como consequência, os 
“locomotivas” vão fazer os 
seus jogos no Estádio Na-

cional do Zimpeto enquan-
to a direcção do clube pre-
para a reabilitação do piso 
do Estádio da Machava que 
voltará a ser revestido de 
relva natural. As obras vão, 
de acordo com o presiden-
te do Ferroviário de Ma-
puto, Teodomiro Ângelo, 
arrancar em breve 

 O licenciamento para 
o Moçambola-2023, que 
consiste no preenchi-
mento de requisitos de 
participação no Campeo-
nato Nacional de Futebol 
da I Divisão definidos 
pela Federação Moçam-
bicana da modalidade 
(FMF), encerrou recen-
temente e dois dos 12 
clubes que vão disputar 
a prova, nomeadamente 
o Ferroviário e Matched-
je, ambos de Maputo, 
jogarão fora dos seus 
campos por estes não 
reunirem condições 
para acolher partidas 
do nível da competição.

PUBLICIDADE
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 A Selecção Nacional de futebol efectua na quarta-feira, 22 de março de 
2023, o primeiro treino no Senegal tendo em vista o embate com a sua con-
génere daquele país de África Ocidental, na sexta-feira, inserido na ter-
ceira jornada do Grupo “L” do acesso ao CAN-2023, na Costa do Marfim.

o
s “Mambas” che-
garam ao final da 
tarde desta terça-
-feira, 21 de mar-
ço de 2023 à ca-
pital senegalesa, 

Dakar,  depois de terem 

deixado, na segunda-fei-
ra, 20 de março de 2023, 
numa viagem com escala 
em Addis-Abeba, Etiópia, 
onde pernoitaram.

Aliás , a viagem a Dakar, 

onde será feita toda a pre-
paração para o embate 
com os “Leões de Teran-
ga”, na noite de sexta-feira, 
é feita em três grupos, um 
que saiu, na segunda-feira 
(20), de Maputo e outro de 

Joanesburgo (constituído 
por jogadores que actuam 
internamente e na África 
do Sul) e o terceiro que 
partiu de diferentes pon-
tos da Europa, composto 
por atletas que jogam no 
“Velho Continente”, in-
cluindo o seleccionador 
nacional, Chiquinho Con-
de, que chegou ao início 
da tarde da terça-feira, 21 
de março de 2023

Mambas procuram pontuar em Dakar
- o jogo realiza-se na sexta-feira próxima

QUALIFICAÇÃO PARA O CAN-2023
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 Ana Paula Sinapor-
tar e Vanessa Muianga 
conquistaram, há dias, o 
circuito regional de vo-
leibol de praia, ao der-
rotarem as compatriotas 
Natália Intego e Ângela 
Tembe na final, por 2-0, 
com parciais de 21-15 
e 21-18. Este foi o séti-
mo título consecutivo da 
zona VI conquistado pela 
dupla moçambicana.

Moçambique conquista
regionais de vólei de praia

e
las são as donas de 
“tudo isto” na zona 
VI. Elas são impará-
veis nas redes e nas 
areias. Desta vez, 
na praia da Costa 

do Sol, venceram todas as 
adversárias e, no final, con-
quistaram, com elevada ca-
tegoria, o circuito regional 
de voleibol de praia. Im-
puseram, pela terceira vez 
consecutiva, uma derrota 
às compatriotas Natália In-
tego e Ângela Tembe.

Mas não foi fácil. Tudo 
porque Natália Intego e Ân-
gela Tembe, compatriotas 
com as quais disputaram as 
últimas duas finais da zona 
VI, apresentaram um bom 
serviço e bloqueios que di-
ficultaram a acção das cam-
peãs regionais.

Experientes, Ana Pau-
la Sinaportar e Vanessa 
Muianga convocaram, de-
pois, a sua capacidade de 
jogar no fundo assim como 
próximo das redes, fortes 
remates e bloqueios que 

colocaram em cheque as 
suas rivais nas areias.

Com parciais apertadas 
de 21-15, no primeiro set, 
e 21-18, no segundo, Ana 
Paula Sinaportar e Vanessa 
Muianga colocaram ponto 
final às incertezas e confir-
maram que são competen-
tes nas areias. Mais, amea-
lharam USD 1100, cerca de 
MZM 68 mil Meticais.

“O segredo para a con-
quista desta etapa foi o tra-
balho. Foi uma etapa muito 
difícil. Foi difícil porque 
jogámos em casa e tínha-
mos que manter o título. 
Tivemos dificuldades com 
a temperatura, visto que 
treinamos a céu aberto. 
Algumas semanas antes 

da competição, choveu por 
causa do ciclone. Enfim, foi 
um trabalho muito duro, 
mas conseguimos alcançar 
os nossos objectivos”, real-
çou Ana Paula Sinaportar.

Vanessa Muianga não fu-
giu da análise da sua com-
panheira, considerando, 
neste caso, que a conquista 
do sétimo título foi resul-
tado de “muito trabalho”. 
Para as voleibolistas, “to-
das as colegas que estive-
ram aqui a competir que-
riam conquistar o troféu, 
porque, no voleibol, não há 
empate e, desta vez, fomos 
nós a vencer”. Muianga re-
conhece, no entanto, que 
“não foi fácil, pois manter 
o título é bastante compli-

cado”.

Sorte diferente teve a du-
pla Verónica Roque e Vânia 
Miambo que, na partida 
de atribuição do terceiro 
lugar, foi forçada a desistir 
devido à lesão contraída 
pela primeira. As voleibo-
listas moçambicanas esta-
vam a dominar o segundo 
set, altura em que Verónica 
Roque teve uma entorse.

Na final masculina, a 
dupla moçambicana José 
Mondlane e Osvaldo Mun-
goi falhou a conquista de 
ouro, ao perder diante dos 
angolanos Figueiredo e 
Bruno por 2-1, com par-
ciais de 12-21, 21-16 e 15-
05  
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 O Quinta dos Lombos, 
clube onde actua a bas-
questista moçambica-
na Suraya Rijal,venceu 
a Taça de Portugal ao 
bater o Benfica, por 53-
51, conquistando o tro-
féu pela terceira vez, 
depois de 2011 e 2020.

Suraya conquista Taça de Portugal 

a 
poste moçambi-
cana não integrou 
o cinco inicial, 
mas foi chama-
da  pelo treinador 
português, José 

Leite, a dar o seu contribu-
to. A jogadora, que está na 
Quinta dos Lombos des-
de 2016, tendo começado 
a jogar nos sub-16, após 
uma  passagem pelos EUA, 
não chegou a pontuar, no 
entanto foi importante na 
estratégia montada dian-
te das “encarnadas”, que 
tinham ganho as últimas 
duas taças de Portugal.

Na formação carcavelen-
se, que esteve na lideran-
ça do marcador durante 
a maior parte da partida, 

BASQUETEBOL

Monteiro, que estava numa 
posição favorável para em-
patar. 

Suraya, que no país sem-
pre representou o Ferro-
viário de Maputo, foi cam-
peã nacional de juvenis e 
conquistou o Torneio Cla-
risse Machanguana pelas 
“locomotivas”.

Ainda pela Quinta dos 

Lombos,  foi campeã pela 
equipa Sub-19 em 2018, 
tendo sido considera-
da  MVP,  jogadora mais va-
liosa.

Em representação da 
Selecção Nacional,  foi vi-
ce-campeã africana de 
Sub-18, numa competição 
realizada em 2018, em Ma-
puto 

Inês Faustino e Rosemarie 
Julien, com 16 e 12 pontos, 
respectivamente, estive-
ram em destaque.

Ao intervalo,  a equipa 
de Suraya Rijal saiu a ven-
cer por 30-27, perante um 
Pavilhão Municipal de Pe-
drouços abarrotado, onde 
o público apoiava maiori-
tariamente a equipa benfi-
quista, que no terceiro pe-
ríodo galvanizou-se e saiu a 
vencer, por 46-43.

O resultado deixava tudo 
em aberto para o desfecho 
da partida. Os minutos fi-
nais foram intensos, peran-
te o equilíbrio no marcador 
e à entrada do último minu-
to, o Benfica liderava,  por 
51-50, mas Rosemarie Ju-
lien bloqueou o lançamen-
to de Carolina Rodrigues 
e  o ataque do Quinta dos 
Lombos resultou numa in-
cursão decisiva e eficaz de 
Inês Faustino.

Com 53-51 favorável 
ao Quinta dos Lombos, a 
última posse benfiquista 
culminou num lançamen-
to falhado de Raphaella 
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Há avanços na valorização da mulher

IMPERDÍVEL (I) – Fale-nos um pouco de si?

I - Na sua análise, há razões para existirem essas lutas feministas?

I - Quando olha para a igualdade de género em Moçambique, achas que essa agen-
da está a ser cumprida?

m
arta Mário é uma jovem 
moçambicana focada na-
quilo que acredita. É lin-
da, simpática e dona de si. 
Sempre luta para alcançar 
os seus sonhos e desejos, 

pois desde cedo começou a desenhar 
o seu próprio destino e hoje como re-
sultado da sua persistência e vontade 
de mudar algo na sua vida e nas demais 
pessoas ao seu redor, tem feito coisas 
maravilhosas em prol do bem-estar 
do próximo. Tem paixão por causas 
sociais, particularmente as que envol-
vem a defesa dos direitos da criança e 
das mulheres, actos que realiza com 
amor. É musicista, instrumentista e 
também trabalha como apresentado-
ra de televisão, na Mídia Mais TV . Em 
suma, é uma mulher multifacetada. 
Acompanhe nas linhas que se seguem 
os detalhes da conversa. 

Marta Mário (MM) – Sou musicista, 
compositora, intérprete, estudante 
e professora de música, mas não me 
limito apenas a cantar. Sou apresen-
tadora de televisão e também tenho 
paixão por causas sociais. Foco-me 

em todos os assuntos ligados à so-
ciedade, particularmente o que tem 
haver com a defesa dos direitos da 
criança e das mulheres. Falando das 
crianças, o meu primeiro contac-
to na escola e na igreja foi com essa 

camada social e quanto as mulheres, 
talvez, por eu ser uma delas, nutro 
paixão pelas suas lutas. Também acho 
que o empoderamento feminino é um 
facto já conseguido embora existam 
algumas lutas do feminismo.

MM – Existe um entendimento que 
eu acho ser errado. É o facto de as mu-
lheres levarem ao extremo o feminis-
mo. Entendo que o feminismo é uma 

agenda mundial que dá o direito de 
elas se imporem na sociedade, traba-
lhando para desenvolverem os seus 
países. Com isso, não quero dizer que 

sejamos iguais aos homens. Na minha 
concepção, há uma distorção sobre 
o que é o feminismo realmente. Essa 
luta é por falta de entendimento real.

MM – Eu acredito que há avanços 
nesta parte. Não posso trazer dados 
fidedignos, mas vejo que há sim re-
sultados. Noto que há mulheres que 
estão no topo da governação e ou-
tras assumem cargos de direcção em 
empresas de grande gabarito. Temos 
mulheres com grandes capacidades 

de liderança e também hoje, vemos 
a maioria das mulheres a disputarem 
as mesmas vagas com homens para o 
ingresso às universidades, para elei-
ções e muitas outras áreas de inter-
venção social, política e económica.

Porém, acho que nas zonas rurais 
dá-se mais primazia aos homens de-

vido a concepção de que desde a 
criação do mundo o homem sempre 
foi o provedor da casa e a mulher, a 
submissa, mas, nos últimos tempos, 
essa teoria tem perdido o seu peso, 
pois há campanhas de sensibilização 
que obriga as mulheres rurais a for-
marem-se em qualquer área do saber.

- diz a cantora, Marta Mário
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I – Acha que deveria se priorizar a formação específica para as mulheres?

 I – Voltando para a música, como começou esta veia?

I – Já tem um álbum produzido ou disco divulgado?

I – Você é embaixadora do Fórum, como é que recebeu o convite?

I – Como vai encarar essa responsabilidade?

Marta Mário (MM) – Acre-
dito que sim. Eu sou uma das 
pessoas que defendo isso. A 
minha área de formação é a de 
Técnica Aduaneira e quando 
me formei, havia muitas rapa-
rigas, inclusive a Presidente da 
Autoridade Tributária de Mo-
çambique (AT), Amélia Muen-
dane. Foi alguém que nós olhá-
vamos e nos importávamos 
devido a sua inteligência. É um 
exemplo de que se deve incen-
tivar a formação das mulheres. 
Então, a sociedade precisa de 
seres humanos capazes de de-
senvolver o país independen-
temente do seu género.

MM – Naturalmente, a nível de cren-
ças, aquilo que nós somos desde o 
berço, influencia a forma como nos 
posicionamos em várias esferas da 
vida. Então, musicalmente tive uma 
forte influência "religiosa". Comecei 

a compor com 16 anos, na altura que 
me formei como musicista e a primei-
ra música que compus foi do estilo 
gospel. A segunda foi uma música ro-
mântica. Eu fazia serenatas e, na altu-
ra, eu via mais homens a fazerem isso, 

mas a minha mente questionava-me: 
porque é que não? Então, quis fazer 
algo diferente, era um desafio, no en-
tanto, eu gosto de desafios, por isso 
tornei-me numa das mulheres que 
fazem serenatas.

MM – Ainda não cheguei a essa fase, 
mas componho músicas de louvor, 
românticas e de intervenção social, 
como forma de expor a minha opinião 
sobre certos assuntos do dia-a-dia, 
da mesma forma que os escritores, os 
poetas e artistas das outras áreas en-

contram esse meio para darem suas 
opiniões. Eu encontro na música uma 
forma de expressar a minha opinião 
sobre vários assuntos. De forma ge-
ral, nas minhas músicas falo sobre o 
amor. Tenho várias músicas gravadas, 
apenas três foram lançadas. O meu 

último trabalho é a música intitulada: 
ntafa nawena (não aguento contigo). 
A outra foi social mart lançada quase 
no mesmo período. Esta música é um 
hino do Fórum Económico dos PA-
LOP.

MM – Quando recebi o convite fiquei 
meio impressionada! Recordo quan-
do comecei a carreira, o meu coração 
sempre decidiu sobre as minhas ac-

tividades, principalmente na área da 
música. O meu anseio foi de sempre 
contribuir para o desenvolvimento do 
meu país e também para a melhoria 

da qualidade de vida dos meus com-
patriotas. Sempre acreditei em fazer 
músicas especiais e com mensagens 
que possam tocar todas as pessoas.

MM – Primeiro a forma como fui en-
contrada, como alguém que, realmen-
te, se identifica com causas sociais. Eu 
amo lidar com as pessoas e sentir que 

contribui, de certa forma, a trazer mo-
mentos de felicidade e uma palavra de 
esperança. Agora, a nível da responsa-
bilidade que me foi dada, quero trazer 

esse hino e representar os cinco paí-
ses que compõem os PALOP e mos-
trar as potencialidades de Moçambi-
que já que seremos os anfitriões.
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I – Em quem se inspira no mundo da música?

I – Usa redes sociais?

I – Como artista, acha ser possível viver de música em Moçambique?

Marta Mário (MM) – Bem, eu tive 
uma infância um pouco fechada. Co-
nheci o mundo um pouco mais tarde. 
Naquele meu ciclo de vida e por que 
a minha família não é feita de música, 

comecei a me inspirar na igreja com 
os grupos corais e fui evoluindo, pois, 
o meu grupo ou a igreja já notava o 
meu desempenho vocal e daí comecei 
a desenvolver a minha “performance” 

para responder às expectativas da 
responsabilidade que me haviam in-
cumbida de fazer as vozes principais.

MM – Não me considero uma pessoa 
com muitos seguidores, mas seguida 
por pessoas que realmente amam o 

meu trabalho. Não me envolvo muito 
com as polémicas das redes sociais 
e eu por ser apresentadora, existem 

abordagem que não concordo nas 
redes sociais, não sei se percebe?! (ri-
sos).

MM – Actualmente sim. No início estava 
difícil e não sei se no passado não haviam 
cantores que faziam shows e ganhavam 
a vida. Se formos a ver agora, os artistas 

são convidados para muitos eventos, nas 
casas de pasto, em casamentos e em ou-
tras ocasiões festivas e não só. Então, é 
dessa forma que ganham a vida. E tam-

bém existem empresas que pagam artis-
tas para promoverem os seus trabalhos, 
outros participam em spots publicitários 
e muito mais. 
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 A Sasol em Moçambi-
que e o Instituto Nacional 
de Indústrias Culturais e 
Criativas (INIC) assina-
ram hoje um Memoran-
do e Entendimento para 
o Patrocínio da 1ª Gala 
do Prémio de Indústrias 
Culturais e Criativas de 
Mocambique (PREICC) a 
ter lugar no dia 30 de pre-
sente mês em Maputo.

Sasol Patrocina “Prémio das
Industrias Culturais e Criativas”

E
ste prémio visa ele-
var as expressões 
culturais que se 
destacam na eleva-
ção cultural do país 
e é organizado pelo 

INC sobre a Tutela do Mi-
nistério da Cultura e Turis-
mo de Mocambique.
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Para a Sasol, mais do que 
patrocinar a cultura, está 
a apoiar uma iniciativa que 
visa distinguir e reconhe-
cer artistas, pessoas indi-
viduais e colectivas, que 
contribuem para a promo-
ção do desenvolvimento 
econômico e social do país 
através da sua dedicação à 
Indústria Cultural e Criati-
va de Moçambique.

“O que nos motiva em to-
das estas acções é o facto 
de a cultura estar directa-
mente relacionada com a 
criação do conhecimento, 
o que é fundamental para 
o desenvolvimento da so-
ciedade.” Ovidio Rodolfo, 
Director Geral da Sasol em 
Moçambique.

Na sua intervenção, a Mi-

nistra da Cultura e Turismo 
de Mocambique, Eldevina 
Materula, sublinha que ao 
instituir este prémio, são 
lançadas bases para refor-
çar o compromisso com a 
classe cultural e criativa 
tornando-a mais resiliente 
e robusta, edificado os mar-
cos referenciais para o co-
nhecimento da criatividade 
dos moçambicanos a nível 

nacional e internacional.

Lembrar que este pa-
trocínio vem juntar-se ao 
recente apoio na organiza-
ção do Festival de Timbila 
M’saho, realizado em De-
zembro último, no Distrito 
de Zavala, em Inhambane e 
a outras acções que a Sasol 
tem vindo a desenvolver na 
área da cultura 
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 A exposição fotográ-
fica “Porto de Pesca”, 
em exibição no audi-
tório do Edifício-Sede 
do BCI, em Maputo, é, 
segundo o autor, Mário 
Forjaz Secca, um du-
plo tributo: à cidade de 
Maputo e à obra da ar-
tista Dana Michahelles.

Obra de Dana Michahelles
resgatada em fotografia

n
a realidade, “o con-
ceito da exposição 
é dar uma visão do 
Porto de Pesca de 
Maputo, através 
p r i n c i p a l m e n t e 

dos seus pescadores, que 
para mim tem uma dimen-
são mítica desde a minha 
infância, em grande parte 
propulsionado pelos de-
senhos a tinta da china, no 
Porto de Pesca, feitos pela 
Dana Michahelles”, afirmou 
Mário Secca. E confessou: 
“ela tinha uma série de de-
senhos sobre o porto, que 
sempre me fascinou [...]. A 
Dana desenhou o porto a 
preto e branco, eu fotogra-
fo a cores, numa continui-
dade do seu trabalho, no 
continuado carinho, beleza 
e fascínio por este porto 
por esta cidade, a minha 
eterna e sempre cidade”.

O poeta resgata, nesta 
mostra, uma voz que, atra-
vés do desenho, gravou 
memórias de Lourenço 
Marques. Natural da Itália 
(1933-2002), Dana Mi-
chahelles viveu longamen-
te em Moçambique e foi 
conhecida essencialmente 
pelos desenhos da paisa-
gem urbana da Cidade das 
Acácias.

A título de curiosidade, 

Forjaz Secca citou, na ce-
rimónia de inauguração da 
exposição, um outro fotó-
grafo moçambicano, Vladi-
mir de Sousa que, mesmo 
antes da abertura da expo-
sição, fizera um comentá-
rio: “é curioso porque o Vla-
dimir estava a olhar para 
aquilo e, sem eu lhe dizer 
nada, disse exactamente 
isso: ‘épá que confusão aqui 
os barcos, os mastros…’, eu 
já tinha o texto escrito, an-
tes de ele dizer isto, achei 
muito engraçado (risos). 
Porque é exactamente o 
que me marcou nos dese-
nhos da Dana e que depois 
acabei por exprimir exacta-
mente da mesma forma”.

E como escreveu o crítico 

de arte Leonel Matusse Jr.  
“é, parece claro, um defeito 
de fabrico da arte, tornar 
belo o caos a gerar vozes 
num click, que tanto gritam 
como os pescadores e mari-
nheiros da travessia Inham-
bane-Maxixe que canta o 
Jaco Maria”. E afunilou o 
seu olhar sobre a mostra: 
“no cais onde Ricardo Ran-
gel aprofundou a ideia de 
liberdade, recebendo vinis 
de jazz, que na verdade re-
tornavam ao seu porto de 
partida (claramente, uma 
metáfora), o poeta pousou 
o olhar, apontou a retina 
da sua câmara e registrou 
o eterno que é a imagem 
do pescador a puxar a rede 
com o peixe que comemos 

enquanto lemos as notí-
cias no Facebook e algures 
onde navegam e cantam as 
ondas da internet”.

Ainda a propósito da mos-
tra, algo em comum junta a 
artista Dana Michahelles, o 
fotógrafo e o Edifício-Sede 
do BCI, como testemunhou 
o próprio Mário Secca: 
“devo manifestar um imen-
so prazer em expor aqui 
neste edifício, desenhado 
pelo escritório de Mateus 
José Forjaz, que era um dos 
grandes amigos da Dana, 
tornando esta exposição, 
neste local também, uma 
espécie de portal entre o 
passado e o presente, numa 
união das artes” 
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s
egundo o Juiz Con-
selheiro Jubilado, 
Augusto Paulino, 
que assegurou a 
apresentação, esta 
obra “representa 

um significativo contributo 
para registo, preservação, 
desenvolvimento e conso-
lidação do sistema judicial 
moçambicano, congregan-
do os vários sistemas de 
justiça, em geral, e da ad-
ministração da justiça for-
mal institucional, em par-
ticular”. O livro, segundo o 
apresentador, “fornece ao 
mercado jurídico moçam-
bicano significativas e su-
culentas reflexões sobre a 
organização judicial, a ética 
e deontologia no judiciário 

 Foi lançada, a título 
póstumo, na terça-fei-
ra (7), no auditório do 
BCI, em Maputo, a obra 
“DIREITO JUDICIÁRIO: 
Algumas Reflexões em 
Torno da Organização 
judicial, Acesso à justiça, 
Ética e deontologia”, do 
Juiz Conselheiro Jubilado 
Luís Filipe Sacramento.

Lançada obra póstuma 
de Luís Filipe Sacramento

CULTURA55

e as custas judiciais”.
Para o Director Central 

Adjunto dos Serviços Ju-
rídicos do BCI, Duarte 
Dlhalane, na qualidade 
de anfitrião do evento, o 
apoio do BCI ao livro “tor-
nou-se uma forma de estar 
do Banco, em prol do de-
senvolvimento das artes e 
da ciência. Neste sentido, 
quero recordar o projecto 
das Mediatecas, e todo um 
conjunto de obras literá-
rias e de carácter científi-
co que o BCI tem apoiado, 
que constituem relevantes 

ferramentas de auxílio para 
estudantes, professores, 
investigadores e amantes 
da literatura”.  Salientou 
ainda que “o BCI possui, 
no seu portefólio, laços de 
parceria com instituições 
de Direito, e tem vindo, ao 
longo dos anos, a conceder 
apoio para a concretização 
de projectos institucionais 
na esfera jurídica, incluindo 
obras de académicos e de 
pesquisadores”.
Numa cerimónia orientada 

pelo Presidente do Tribunal 
Supremo, Adelino Muchan-

ga, e que contou com a pre-
sença de personalidades da 
esfera jurídica, política, de 
familiares e convidados, foi 
prestada uma homenagem 
ao Juiz Luís Sacramento, 
antigo Vice-Presidente do 
Tribunal Supremo, falecido 
em Novembro de 2021.
Refira-se que Luís Filipe Sa-
cramento nasceu em 1945, 
em Portugal, tendo desem-
penhado diversas tarefas 
no aparelho judicial e joga-
do um papel fundamental 
na edificação da magistra-
tura judicial moçambicana
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O que é a hipertensão gestacional
e como se previne?

Dra. Li Yanhua1,  Sr. Zhao Hangfei2 

mais no sistema sanguíneo, 
sistema digestivo e sistema 
nervoso.

Principais sintomas: hiper-
tensão, proteinúria, edema, 
dor epigástrica intermi-
tente ou persistente, dor 
de cabeça intermitente ou 
persistente, distúrbios vi-
suais, icterícia, anemia, as-
cite, derrame pleural, der-
rame pericárdico, restrição 
do crescimento fetal, líqui-
do amniótico muito pouco, 
morte fetal, descolamento 
prematuro de placenta, etc. 
Actualmente, não há expli-
cação clínica clara sobre 
os factores que causam a 
hipertensão gestacional na 
gravidez, mas alguns espe-
cialistas acreditam que a 
ocorrência de hipertensão 
gestacional da gravidez 
pode estar relacionada à 
genética, resistência à in-
sulina, activação excessiva 
do sistema imunológico 
inflamatório, deficiências 
nutricionais, o remodela-
mento insuficiente das ar-
teríolas, danos às células 
endoteliais vasculares e 

outros factores, que podem 
ser causados por um único 
factor ou uma combinação 
de múltiplos factores.

Alguns especialistas acre-
ditam que, na fase inicial do 
surgimento da hipertensão 
gestacional na gravidez, o 
distúrbio de remodelação 
das células trofoblásticas 
da artéria espiral uterina 
leva à isquemia e hipoxia 
placentária, o que acelera 
a libertação de factores 
placentários. Na fase tardia 
da doença, a placenta entra 
gradativamente na circu-
lação sanguínea materna, 
activando a resposta infla-
matória sistêmica, causan-
do dano ao endotélio vas-
cular e levando a paciente 
a apresentar sintomas de 
eclâmpsia. Em geral, quan-
do a pressão arterial sistóli-
ca e a pressão arterial dias-
tólica de mulheres grávidas 
excedem 140 mm Hg e 90 
mm Hg, respectivamente, 
indica a ocorrência de hi-
pertensão gestacional da 
gravidez. A maioria das mu-
lheres retornará ao inter-

valo normal dentro de três 
(3) meses após o parto, mas 
há também algumas mu-
lheres que serão acompa-
nhadas por sintomas com 
desconforto epigástrico e 
trombocitopenia.

À medida que os níveis de 
pressão arterial continuam 
a subir, as mulheres grá-
vidas irão gradualmente 
apresentar dor abdomi-
nal superior persistente e 
função hepática anormal, 
e as mulheres grávidas 
apresentarão restrição de 
crescimento fetal, oligoi-
drâmnio e até mesmo ede-
ma pulmonar e sintomas de 
insuficiência cardíaca. Os 
pacientes com hipertensão 
gestacional na gravidez 
geralmente apresentam 
níveis de pressão arterial 
sistólica ou diastólica anor-
malmente elevados que ex-
cedem a faixa normal antes 
de 20 semanas de gravidez.

Danos da hipertensão ges-
tacional

2. Como prevenir hiperten-

a 
hipertensão ges-
tacional é uma 
doença exclusiva 
das mulheres du-
rante a gravidez( 
de alta incidência)

em África e na Ásia. Segun-
do as estatísticas, a hiper-
tensão gestacional da gra-
videz causa 9% das mortes 
maternas. A ocorrência de 
hipertensão gestacional 
durante a gravidez pode 
facilmente levar à morte 
materna, morte perinatal e 
outros resultados adversos 
do parto, representando 
uma ameaça extremamen-
te séria à segurança da vida 
das mães e bebês. Então, o 
que exactamente é a hiper-
tensão gestacional? Como 
prevenir eficazmente a 
hipertensão gestacional 
durante a gravidez. O que 
se segue é uma introdução 
detalhada gradualmente.

1. O que é a hipertensão 
gestacional ?

A hipertensão gestacional 
da gravidez é um grupo de 
doenças exclusivas da gra-
videz que coexistem com 
a gravidez e a hipertensão, 
incluindo hipertensão ges-
tacional, pré-eclâmpsia, 
eclâmpsia, gravidez com-
plicada com hipertensão 
crónica, hipertensão cróni-
ca complicada com pré-e-
clâmpsia, sinal da síndrome 
HELLP. O sintoma principal 
traduz-se em hipertensão 
arterial, ou acompanhado 
de fadiga de proteinúria, 
coração, pulmão, fígado, 
rim e outros órgãos impor-
tantes, ou alterações anor-
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são gestacional durante a 
gravidez

Para as grávidas e obs-
tetras, é particularmen-
te importante reforçar a 
prevenção das doenças 
hipertensivos na gravidez 
a partir de múltiplos as-
pectos-por um lado, pode 
reduzir as hipóteses de as 
mulheres grávidas sofre-
rem de doenças hiperten-
sivas na gravidez-por ou-
tro, pode elevar o nível de 
aptidão física das grávidas 
geralmente. A etiologia do 
distúrbio hipertensivo na 
gravidez é desconhecida, 
portanto, não há método 
preventivo definido no mo-
mento.

No entanto, os especialis-
tas nacionais e estrangei-
ros estudaram a prevenção 
de hipertensão gestacional 
na gravidez de diferentes 
aspectos por muitos anos 
e fizeram algum progres-
so e encontraram alguns 
métodos que podiam de-
sempenhar um certo pa-
pel preventivo. A primeira 
coisa a entender são os 
factores de risco para hi-
pertensão gestacional da 
gravidez, Genéticahistória 
familiar de doenças hiper-
tensivas durante a gravi-
dez(principalmente mãe 

e irmãs); História médica 
prévia de hipertensão ges-
tacional da gravidez-com-
plicações anteriores de 
hipertensão gestacional 
da gravidez caracteriza-
das por pré-eclâmpsia, he-
mólise, enzimas hepáticas 
elevadas e trombocitope-
nia; Diabetes gestacional 
anterior; Idade≥35anos; 
Obesidade-índice de mas-
sa corporal pré-gesta-
cional>28kg/-; Doenças 
combinadas antes da gra-
videz-síndrome anti-fosfo-
lipídica, lúpus eritematoso 
sistêmico, doença renal, 
hipertensão, pressão ar-
terial sistólica≥130mmHg 
ou pressão arterial diastó-
lica≥80mmHg(na primeira 
consulta pré-natal,trombo-
filia, diabetes gestacional, 
síndrome da apneia do sono 
e hipoventilação, etc; Alta 
tensão uterina-polidram-
nio, gémeos, nascimentos 
múltiplos ou macrossomia 
e mola hidatiforme, etc; 
Primeira gravidez A pré-e-
clâmpsia é mais provável 
de ocorrer na primeira gra-
videz saudável sem outros 
factores de risco; Gravidez 
por tecnologia de reprodu-
ção assistida; O intervalo 
entre a segunda gravidez e 
a gravidez anterior é>10a-
nos-Fatores dietéticos-

-dieta pobre em magnésio 
e pobre em cálcio; Facto-
res emocionais-estresse e 
emoções negativas antes 
da gravidez; Caracterís-
ticas sociodemográficas-
-Afrodescendentes, baixo 
nível socioeconómico. Me-
lhorar o conhecimento dos 
factores de risco ajudará a 
identificar precocemente 
os grupos de alto risco, para 
fortalecer os exames pré-
-gestacionais e pré-natais e 
tomar as medidas preventi-
vas correspondentes. Tome 
precauções contra alguns 
dos fatores de alto risco 
atualmente reconhecidos.

Desenvolva um bom ca-
rácter e mantenha a saúde 
mental. Emoções negativas 
como tensão, impaciência, 
impulsividade, ansiedade 
e depressão podem causar 
ou agravar a doença. Por-
tanto, faça um bom traba-
lho de aconselhamento 
psicológico para grupos 
de alto risco para fazê-los 
relaxar. As mulheres grávi-
das devem manter um bom 
humor e evitar tensões de 
longo prazo, irritabilidade, 
depressão e outras emo-
ções negativas. Durante a 
gravidez, você pode partici-
par de escolas de materni-
dade para superar o medo 

e as preocupações desne-
cessárias da gravidez e do 
parto.

Exercício físico adequado. 
Pesquisas epidemiológicas 
mostram que a incidência 
de pré-eclâmpsia é baixa 
entre desportistas pro-
fissionais ou amadores. 
Acredita-se que o exercício 
pré-natal regular reduza a 
ocorrência da doença. Al-
guns exercícios aeróbicos 
simples e disponíveis são 
comumente usados duran-
te a gravidez. Exercícios 
com certos riscos e irrita-
ção não são recomendados, 
e as diferenças individuais 
devem ser consideradas, 
sendo suficiente apenas a 
quantidade de exercícios 
adequada à sua própria in-
tensidade.

Bons hábitos alimentares. 
As mulheres grávidas de-
vem fortalecer sua nutrição 
e ter uma dieta razoável. 
Coma mais alimentos ricos 
em proteínas, vitaminas, 
ferro, cálcio, potássio, áci-
do fólico e outros oligoele-
mentos como magnésio, 
selênio e zinco. Para pes-
soas com baixa ingestão de 
cálcio(<600mg/d), o suple-
mento oral de cálcio reco-
mendado é de pelo menos 
1g/d ou 1.5~2g/d; A suple-
mentação de zinco e mag-
nésio durante a gravidez 
tem um certo efeito; Ain-
da não se sabe se a suple-
mentação de vitamina D é 
benéfica, e acredita-se que 
possa ser benéfica, mas não 
há ingestão recomendada; 
A suplementação adicional 
de vitaminas C e E não é 
recomendada; A suplemen-
tação com óleo de peixe 
ou outros ácidos graxos in-
saturados de cadeia longa 
não tem efeito na preven-
ção da doença. Reduzir a 
ingestão excessiva de sal 
não é recomendado limitar 
estritamente a ingestão de 
sal durante a gravidez, mas 
as pacientes devem con-
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trolar conscientemente a 
quantidade de sal, princi-
palmente aquelas que gos-
tam de hábitos alimentares 
salgados e com alto teor de 
sal. A ingestão diária de sal 
por pessoa não deve ultra-
passar 6g; preste atenção 
à ingestão de sal escon-
dido-picles, essência de 
frango, molho de soja, etc. 
Metionina, arginina, proli-
na e taurina nas proteínas 
também podem promover 
a excreção de sódio e de-
sempenhar um papel na re-
dução da pressão arterial. 
A adição de alimentos ricos 
em potássio pode promo-
ver a excreção de sódio e 
sal e regular a proporção 
de sódio para potássio nas 
células, o que é de grande 
importância para reduzir 
a pressão arterial elevada. 
Aumentar o teor de fibra da 
dieta também é benéfico na 
prevenção da doença.

Controle seu peso. A obe-
sidade pré-gestacional e o 
rápido ganho de peso du-
rante a gravidez são facto-
res de alto risco para pré-e-
clâmpsia. As grávidas com 
sobrepeso são encorajadas 
a controlar seu peso, mas 
não podem perder peso, o 
que levará à restrição do 
crescimento fetal. O IMC 
pré-gestacional foi contro-
lado em 18,5-24,9kg/m2, 
e o ganho de peso durante 
a gravidez foi controlado 
em 11,5-16kg, com um au-

mento semanal médio de 
0,42kg, pelo menos 0,35kg 
por semana e um ganho de 
peso semanal máximo de 
0,5kg. O sobrepeso(IMC 
25~29.9)ganhou 7-11,5kg 
durante a gravidez e obe-
so(IMC≥30 )ganhou 5-9kg 
durante a gravidez. O gan-
ho excessivo de peso entre 
22 e 26 semanas de gravi-
dez é a causa do aumento 
rebote da pressão arterial 
diastólica no segundo e ter-
ceiro trimestres, e o ganho 
excessivo de peso durante 
a gravidez pode dobrar o 
risco de hipertensão ges-
tacional na gravidez. Por-
tanto, é possível reduzir o 
aumento da pressão arte-
rial no segundo e terceiro 
trimestres de gravidez, 
prevenir o agravamento da 
pré-eclâmpsia e melhorar 
os resultados maternos e 
infantis por meio do con-
trole do peso durante a 
gravidez em tempo crítico.

Certifique-se de descan-
sar o suficiente. Aquelas 
com factores de alto risco 
devem garantir repouso 
adequado, especialmente 
repouso na posição de de-
cúbito esquerdo. Deitar-se 
sobre o lado esquerdo para 
as mulheres grávidas pode 
aumentar a quantidade 
de sangue que retorna ao 
coração, aumentar a quan-
tidade de débito cardíaco, 
aumentar o fluxo sanguí-
neo do rim e da placenta, 

equilibrar o sistema renina-
-angiotensina-aldosterona 
e reduzir a sensibilidade 
do o corpo à angiotensina 
II, prevenindo a ocorrência 
de doenças hipertensivas. 
Com o nível de tecnolo-
gia da informação e a am-
pla aplicação da ciência 
e tecnologia, os agentes 
comunitários podem esta-
belecer um site de sistema 
de saúde materno-infantil 
sólido e realizar cuidados 
de saúde abrangentes para 
a gravidez e os períodos 
perinatais. Claro, também 
é necessário fortalecer a 
educação em saúde para 
mulheres grávidas, ajuda-
-las a dominar conheci-
mentos abrangentes sobre 
cuidados com a saúde da 
gravidez, consumir cons-
cientemente alguns ali-
mentos ricos em proteínas, 
vitaminas, oligoelementos, 
etc.

Antes do parto, coma mais 
frutas e vegetais frescos, e 
ao mesmo tempo para re-
duzir a ingestão de gordura 
animal, sal, açúcar. Man-
tenha um descanso sufi-
ciente na vida diária, tente 
deitar sobre o lado esquer-
do o máximo possível ao 
descansar e mantenha um 
humor feliz na vida diária. 
Evidentemente, para pa-
cientes com hipertensão 
gestacional durante a gra-
videz que foram diagnos-
ticados, medidas eficazes 

devem ser implementadas 
em tempo hábil para tra-
tamento de acordo com as 
condições específicas dos 
pacientes.

3 Conclusão

Em suma, a hipertensão 
gestacional na gravidez é 
relativamente comum na 
prática clínica e represen-
tam uma grande ameaça 
à saúde das mães e bebês. 
As mulheres precisam de 
fazer exames pré-gesta-
cionais durante a gravidez 
e saber com antecedência 
se existem factores de ris-
co para hipertensão gesta-
cional na gravidez. Ajuste 
oportunamente o seu pró-
prio ritmo e regras de vida, 
desenvolva bons hábitos de 
vida, mantenha um humor 
confortável, estabeleça 
hospitais designados para 
exames pré-natais e forta-
leça a prevenção de hiper-
tensão gestacional durante 
a gravidez. Uma vez diag-
nosticado, cooperar activa-
mente com o tratamento. 
Ao mesmo tempo, deixa as 
mulheres grávidas enten-
derem completamente os 
riscos de doenças e fortale-
ça a triagem e o auto geren-
ciamento da saúde 
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Em que situação se
usa “afim” 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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(Rose Moreira, Mahotas, 25/12/2022)

Bênção de Muthiana!

Na mística bênção natalina

Impregnada de paz divina 

Quis a data gerar-te menina!

Qual mensageira que ilumina

De facho sinaleiro tudo combina

Ao fecho de glórias rebobina!  
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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.


