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Mulher de empresário português raptado em Sofala não desiste

destaques

A mulher do empresário português raptado no centro do país, em 2016, entregou há dias uma nova
petição ao parlamento, um documento que reitera o “pedido de ajuda” ao órgão para a localização
de Américo Sebastião.

Defesa e serviços secretos com
maior fatia do bolo orçamental
DG defende união
e firmeza na
gestão do INSS
O director-geral do Instituto
Nacional de Segurança Social (INSS), Alfredo Mauaie,
reafirmou a necessidade de
os gestores estarem cada vez
mais unidos, firmes e alinhados em relação à execução
dos instrumentos e planos de
gestão, com vista ao reforço
do desiderato da instituição
de melhor servir aos utentes
do Sistema Nacional de Segurança Social.
Alfredo Mauaie fez este pronunciamento há dias, na cidade da Beira, província de
Sofala, na abertura da reunião de harmonização de
procedimentos de gestão do
INSS, um evento que juntou
directores de serviços, chefes
de Departamento Central
e delegados provinciais do
INSS.
O director-geral enalteceu
os esforços significativos que
têm sido feitos no quadro
da aproximação e melhoria
da prestação de serviços aos
utentes do sistema, tendo
destacado a simplificação de
procedimentos no âmbito do
processo de modernização e
informatização.
A título de exemplo, apontou
a plataforma M-Contribuição
(Minha Contribuição, Meu
Benefício), através da qual
o beneficiário pode aceder,
com um simples celular, a
qualquer hora e lugar, à sua
informação contributiva e a
prova anual de vida dos pensionistas que, pela primeira vez, passou a ser feita de
forma biométrica, o que permite maior celeridade e segurança ao processo.
Desde a sua introdução, em
Maio de 2017, a plataforma
M-Contribuição já teve mais
de 800 mil visualizações, sendo que mais de 67 mil beneficiários cadastraram-se ao
sistema e controlam a sua
situação contributiva sem intervenção do INSS.

O critério de distribuição dos recursos previstos no OE de 2019 visa gerar impacto
na melhoria de vida da população, Carlos Agostinho do Rosário
Com votos apenas da
Frelimo, o Parlamento fez
passar o Orçamento do
Estado para 2019, porém
os sectores de Defesa,
incluindo os serviços
secretos e instituições a
eles relacionados continuam com a maior fatia
do bolo orçamental, em
detrimento de sectores
de produção e desenvolvimento humano.
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um orçamento
que contempla despesas
no valor de 324
mil milhões de
meticais e receitas que ascendem a 244 mil milhões
de meticais, donde duzentos e quarenta e quatro mil
milhões de meticais serão
provenientes das receitas do
Estado e os restantes oitenta
mil compensados através de
donativos, o Governo oferece a maior parte do valor aos
sectores de Defesa e Segurança.

Segundo a proposta, já transformada em lei, o Governo
alocou 117.315.89 contos às
Forças Armadas de Defesa
de Moçambique e 78,454,75
contos à Força de Intervenção Rápida e 91.609.05 contos aos Serviços de Informação e Segurança do Estado.
De acordo com o Primeiro-ministro, Carlos Agostinho
do Rosário, o critério de distribuição dos recursos previstos no OE de 2019 visa gerar
impacto na melhoria de vida
da população. A educação,
saúde, infra-estruturas, agricultura, abastecimento de
água e protecção social serão
prioridade na distribuição de
verbas do Estado em 2019,
acrescentou. A educação vai
receber 21,5%, a agricultura
11% e a saúde 10,6%, indicou.
Em termos de implementação do Plano Económico
e Social, o Governo prevê
para os sectores socias, como
por exemplo a saúde, alocar
2.126 novos profissionais, dos
quais 80 médicos,100 técnicos
de saúde de nível superior e
1.946 de nível médio.
Na Educação，o Executivo
vai admitir 6.413 novos professores em todos os níveis

do ensino, dos quais 6.060
para o ensino primário e 153
para o ensino secundário.
O ministro das Finanças,
Adriano Maleiane, garantiu
na ocasião que do lado das
despesas, o executivo irá implementar medidas de contenção da despesa pública,
concernentes à emissão e gestão da dívida pública e garantias previstas, assim como
medidas para dinamizar o
mercado de capitais.
Ainda no quadro dos esforços para racionalizar a
despesa pública, o Governo
pautará por melhor priorização de ganhos e eficiência
dos projectos de investimento, optando por aqueles que
possuam elevadas taxas de
retorno económico e social.
Entretanto, a oposição chumbou os dois documentos com
o argumento de que estes
não reflectem as reais necessidades do povo, neste sentido, a bancada parlamentar
do Movimento Democrático
de Moçambique disse que a
lei não contém informações
sobre o impacto orçamental previsto sobre as dívidas
e garantias que têm origens
nos empréstimos contratados

pela EMATUM, ProIndicus
e MAM.
O MDM diz ainda que o Governo prevê que as receitas
fiscais cresçam 20 por cento
de 2017 para 2018, de 186
biliões de meticais para 223
biliões de meticais, porém, na
proposta do OE para 2019
não se especifica quais os sectores que irão contribuir para
o aumento previsto, tendo
em conta a previsão do crescimento económico de apenas
5 porcento para o ano 2018.
Para o MDM, a maior parte das instituições de defesa
não conheceram cortes no
fundo de investimento, antes pelo contrário tiveram
aumentos nos fundos de funcionamento, quando grande
parte de outras instituições,
excepto as de Justiça e o
Conselho Nacional de Combate ao HIV-SIDA, tiveram
reduções tanto no funcionamento como no investimento,
o que demonstra a intenção
do Governo em priorizar a
repressão, em detrimento de
instituições de produção e
desenvolvimento humano.
A bancada parlamentar da
Renamo chumbou a lei com
o argumento de que mantém-se no OE para 2019 a
estratégia de angariação de
recursos, como nos anos anteriores, as pequenas empresas e os cidadãos pagando mais impostos do que as
grandes multinacionais. Com
a actual crise, as famílias, os
cidadãos e as pequenas empresas estão com reduzida
capacidade financeira.
Para a Renamo, a lei tende
a obrigar aos moçambicanos
a sacrifícios, a redobrar esforços na entrega ao trabalho, enquanto os gastos supérfluos continuam a ocorrer
em benefício da elite governativa.
Com esta proposta, os
graves problemas dos sectores sociais, como educação, saúde e infra-estruturas, manter-se-ão,
e，consequentemente o insucesso escolar, a desnutrição
e outras pandemias.
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CC exige mais luxo em tempo de crise

Numa altura em que a
administração Nyusi se
queixa de falta de fundos
para dar plena cobertura
das suas despesas, que
totalizam 340 mil milhões
de meticais para 2019,
e com forte défice em
sectores básicos, o Conselho Constitucional (CC)
submeteu à Assembleia
da República (AR) uma
proposta que, em suma,
solicita acréscimo de subsídios em quatro pontos
e mais viaturas.

N
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um País onde
um quarto da
população é altamente vulnerável ao risco de
cair na pobreza, com a Polícia ainda a receber 5,800 meticais mensais, sem falar do
salário do enfermeiro e professor que começa nos 4,715
e 6,700 meticais, os mais ricos tencionam acumular para
si e familiares mais luxo sem
se lembrar das crianças que
ainda estudam em baixo das
árvores.
É o caso dos cinco Juízes
- Conselheiros do CC que,
numa altura em que se assiste um esforço do Governo em
taxar tudo o que é e não é
imposto, para garantir o normal funcionamento das suas
instituições, exigem regalias
durante e depois de findar o
mandato, para si e familiares.
A proposta de Lei nº06/2006,
de 2 de Agosto, segundo explica o CC, vem para actualizar a Lei Orgânica do Conselho Constitucional, por forma
a incluir as novas competências atribuídas ao órgão, no
âmbito da revisão pontual da

Constituição, motivada pelos
entendimentos alcançados
entre o Governo e a Renamo.
São competências que advêm
pelo facto de passar a deliberar sobre a demissão do governador de província e do
administrador de distrito, e
ainda sobre a dissolução das
Assembleias Provinciais, Distritais e Autárquicas. Os primeiros passam a ser eleitos
a partir de 2019, enquanto a
eleição das Assembleias Distritais passa a vigor em 2024.
O Conselho Constitucional
propõe um acréscimo e actualização de artigos que
abordam os direitos e regalias dos juízes-conselheiros.
Concretamente, os juízes do
CC, embora tendo, querem
residência condigna, devidamente mobilada, afecta pelo
Estado ou, na sua falta, um
subsídio de renda de casa;
viatura de afectação pessoal,
além de viatura protocolar;
seguro de vida e de incapacidade; subsídio de férias correspondente ao seu salário
base; subsídio de instalação
no início do mandato; subsídio de exclusividade e de
risco e subsídio de compensação quando resida em casa
própria.
No que diz respeito a assistência médica, na sua proposta, os membros do CC
passam a ter assistência gratuita, passando a incluir a
medicamentosa, beneficiando, além do juiz-conselheiro
e seu cônjuge, os filhos menores e outros dependentes a
seu cargo.
O mesmo poderá vir a acontecer com o direito a passaporte diplomático que, para
além de beneficiar apenas o
juiz-conselheiro e seu cônjuge, passará a incluir filhos
menores e incapazes.
A proposta remete para um
diploma próprio a fixação
de remuneração mensal,
que inclui o salário base,
subsídios e abonos adequa-

dos à dignidade e exclusividade no exercício da função
de juiz-conselheiro do CC.
Ainda sobre a remuneração, o documento propõe
que na data em que completar dois anos e meio,
sete e 12 anos de serviço
efectivo, o juiz-conselheiro
recebe um aumento salarial
especial e correspondente a
20 porcento do vencimento
ilíquido. Além deste regime
especial de aumento salarial, os juízes-conselheiros
têm direito aos aumentos
fixados na Função Pública.
As exigências não terminam
por aqui, visto que na sua
proposta o CC tratou de acomodar a situação dos juízes
após a cessação de funções
e jubilações. Assim, o artigo
22 da proposta de revisão da
Lei nº06/2006, de 2 de Agosto, diz que o juiz-conselheiro
que tenha exercido funções,
pelo menos um mandato e
cuja cessação não resulte de
motivos disciplinares ou criminais, tem salvaguardados
os direitos e regalias quase

que semelhantes a juízes em
exercício.
Concretamente, propõe para
os que cessaram funções a
totalidade do vencimento
actualizado, incluindo os aumentos especiais, desde que
tenha descontado para a pensão de aposentação. Inclui,
ainda, os subsídios actualizados; o cartão de identificação
próprio e manutenção de tra-

cinco anos, às custas do Estado.
A proposta da Lei do CC foi
remetida no dia 16 de Outubro, visando a revisão da Lei
nº06/2006, de 2 de Agosto,
às comissões dos Assuntos
Constitucionais, Direitos
Humanos e de Legalidade e
de Administração Pública e
Poder Local para efeitos de
apreciação e, até aqui, não

tamento protocolar específico da função e uma viatura
para uso pessoal, de cinco em

consta na agenda da segunda
sessão plenária que termina
no dia 21.

CDM investe 180 milhões de dólares
na construção de nova fábrica
A empresa Cervejas de Moçambique (CDM), subsidiária
da AB InBev, o maior grupo
cervejeiro do mundo, lançou,
semana passada, a primeira
pedra para a construção de
uma nova unidade fabril na
província de Maputo, num
investimento de 180 milhões
de dólares.
A fábrica, a localizar-se na
província de Maputo, concretamente no distrito de
Marracuene, deverá entrar
em funcionamento dentro
de 12 meses e vai criar mais
de 1000 empregos na fase de
construção e cerca de 235 novos postos de trabalho após
o arranque da produção. Segundo Pedro Cruz, director-geral da cervejeira, a CDM
irá gerar um impacto positivo não só na comunidade
local, mas também na economia nacional.
O investimento aplicado na
construção da nova unidade
fabril, por sinal a maior do
País， deverá quatriplicar os
actuais níveis de produção da
CDM, que rondam em 50 milhões de litros para 200 milhões por ano.
Ele referiu que a nova unidade fabril será adicional, não
vai substituir a actual. A

nova fábrica não só irá produzir as marcas de cerveja
nacional, como também as
internacionais do Grupo AB
InBev, que actualmente são

CDM vai construir nova fábrica
importadas.
“Esta será a quarta fábrica
de produção de cerveja em
Moçambique, as outras estão localizadas em Maputo,
Beira e Nampula”, frisou.
De acordo com o director-geral da CDM, com tecnologias de produção,

embalagem e enchimento
modernos prevê-se que a
nova fábrica possa cabalmente responder a demanda do mercado, antevendo-se que a médio prazo as
marcas actualmente importadas sejam produzidas localmente. Isso fará com que
se reduza significativamente a injecção de divisas no
exterior, devido aos pagamentos a fornecedores.
“Assim， a CDM pretende
continuar com o seu papel
no desenvolvimento da economia moçambicana, numa
altura em que a mesma foi
galardoada pela Autoridade Tributária como sendo
o maior contribuinte na
categoria de Imposto sobre
Valor Acrescentado, IVA”,
frisou o director-geral.
Cruz salientou ainda que
a decisão de investimento
numa nova unidade fabril
baseou-se na contínua trajectória de crescimento, na
estabilidade fiscal do país,
no quadro fiscal propício
ao investimento criado pelo
Governo e, sobretudo, na
confiança que a Cervejas de
Moçambique deposita no
futuro do país.
Elísio Muchanga
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Ataques em Cabo Delgado não ameaçam projectos de gás natural

destaques

O comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, defende que os ataques armados
a locais remotos do norte do país não ameaçam os investimentos em gás natural naquela região.

Caça furtiva: Magistrados treinados
para lidarem com redes criminosas
População mata três
homens acusados de
ataques a aldeias de
Nangade
Populares de 12 aldeias do distrito de Nangade, norte do País,
mataram, semana passada, três
homens que supostamente fazem
parte dos grupos armados que
atacam a região e capturaram
dois, disseram à Lusa fontes locais, citadas pela ANGOP.
Segundo a mesma fonte, a população decidiu perseguir os supostos atacantes depois de desconhecidos terem queimado 56
casas entre a noite de terça-feira
e madrugada de quarta-feira, na
aldeia de Lilongo, em Nangade.
Um tratorista da administração
de Nangade foi queimado vivo,
num caminho da aldeia da Machava, depois de o veículo ter
sido incendiado por desconhecidos, quando voltava da mata
onde tinha ido apanhar castanhas de caju.
Na mesma altura, duas pessoas
foram assassinadas a catana por
desconhecidos na mesma zona.
Estas vítimas juntam-se a outras quatro pessoas que morreram também no fim-de-semana
durante dois ataques a acampamentos de agricultores em zonas
remotas do distrito de Mocímboa da Praia.
Residentes do distrito de Mueda, que ainda não registou nenhum ataque, juntaram-se aos
populares de Nangade na perseguição aos supostos atacantes,
num gesto de solidariedade.
Os dois distritos estão separados
por uma distância de 100 quilómetros.
Fontes locais relataram que uma
das vítimas da ação popular é
um militar desertor e a outra é
um polícia expulso da corporação.
A população incendiou 17 casas
localizadas nas aldeias assoladas
pela violência, acusando os proprietários de fazerem parte dos
grupos que fazem incursões na
região.
Desde há um ano, segundo números oficiais, já terão morrido
cerca de 100 pessoas, entre residentes, supostos agressores e elementos das forças de segurança.

Estamos perante uma criminalidade organizada e transnacional, cuja prevenção e combate exige
recursos e preparação técnica adequada

Procuradores, agentes do
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC)
e fiscais das Áreas de
Conservação das províncias de Inhambane,
Gaza e Maputo foram
formados, semana finda,
em matérias de crimes de
fauna bravia. O denominador comum nos discursos feitos na cerimónia
de abertura é de que o
sucesso do combate à
caça furtiva depende do
envolvimento de todos
os actores.

F

Nelson Mucandze
oi uma semana tensa para os
mais de 25 procuradores e outros
actores que participaram, durante os cinco
dias úteis na semana passada, na formação que incidiu
concretamente sobre a identificação de crimes e redes
criminosas; auto de notícia;
protecção de testemunhas;
declarações de impacto; técnicas de investigação, entre
outras matérias ligadas ao
crime de fauna bravia, numa
altura em que o Ministério

da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, MITADER, assume que as “redes
criminosas estabelecidas, a
vulnerabilidade na verificação de carga e de passageiros
e a corrupção” são os grandes desafios no combate à
caça furtiva.
Para o coordenador da fauna bravia no Fundo Mundial
para a Natureza (WWF), em
Moçambique, Marcelino Foloma, o evento enquadra-se
na estratégia de implementação do plano estratégico
do WWF em Moçambique
(2016-2020), cuja visão é
orientada para a manutenção dos ecossistemas únicos e
prioritários do país, apoiada
por uma meta global de governação eficaz e abrangente
na gestão dos recursos naturais.
“O WWF não apenas acredita que uma boa governação,
caracterizada pelo Estado
de Direito, transparência e
prestação de contas são elementos essenciais para alcançar os seus objectivos, mas
também que não podemos
alcançar nenhuma dessas
premissas sem a cooperação
e colaboração com os actores do Estado e organizações
não-governamentais, incluindo comunidades locais”, disse
Foloma.
Falando sobre as acções feitas pela instituição onde faz

parte lembrou que em 2015
o WWF assinou um memorando de entendimento com
a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, com
o propósito de definir e acordar mecanismos de cooperação na prevenção e combate
ao tráfico, exploração ilegal e
comércio ilegal de fauna bravia, floresta, recursos aquáticos e recursos minerais,
incluindo partilha de informação.
Nesta senda, um dos resultados visíveis de implementação deste memorando são as
formações e as capacitações
sobre a conservação da biodiversidade e combate aos
crimes contra fauna bravia
e outras matérias relacionadas com a gestão dos recursos naturais que, para além
de envolver os magistrados
do Ministério Público, também abrangem os agentes do
SERNIC, Polícia de Protecção de Recursos Naturais e
fiscais das Áreas de Conservação.
Naquela que foi a última etapa das formações previstas
para 2018 o programa implementado pela PGR, em parceria com a ANAC, WWF,
USAID e UNODC, tem por
objectivo elevar os níveis de
intervenção e actuação dos
magistrados no que concerne
ao combate à caça furtiva e
ao tráfico da fauna bravia e

outros crimes conexos, através de implementação do
manual de investigação e
procedimento penal de crimes contra a fauna bravia,
visando garantir a implementação eficiente da Lei de
Conservação da Biodiversidade.
A meta é que sejam formados 75 magistrados públicos,
agentes do SERNIC e fiscais
das Áreas de Conservação
provenientes das áreas de
maior concentração da população de fauna bravia e altos
índices de actividade de caça
furtiva, tráfico e comércio
ilegal de espécies de fauna
bravia protegidas.
“O tráfico de fauna bravia
ameaça a segurança nacional,
mina as estruturas de governação e promove a corrupção
e outros crimes associados
como o branqueamento de
capitais”, disse Foloma.
Para o Ministério Público, o
combate aos crimes contra
a fauna bravia faz parte do
leque de actividades prioritárias, daí que espera-se
de todos os formandos que
tirem o maior proveito da
formação que hoje se inicia
e garantam a defesa e protecção da biodiversidade nas
províncias, onde se encontram a trabalhar. O Ministério Público, de acordo com
o Procurador-geral adjunto
Januário Necas, tem vindo
a envidar esforços no sentido
de intensificar a prevenção e
o combate às infracções contra a biodiversidade, designadamente o abate de espécies
protegidas ou proibidas.
Adiante explica que é neste
contexto que foi reforçada a
coordenação institucional entre a Administração Nacional
das Áreas de Conservação
(ANAC), a Polícia de Protecção de Recursos Naturais
e outras instituições públicas
e privadas que lidam com a
protecção da biodiversidade.
“Entendemos que devemos
fazer mais, pois não temos
dúvidas que estamos perante
criminalidade organizada e
transnacional, cuja prevenção e combate exige recursos
e preparação técnica adequada”, destaca.
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BM omite detalhes
sobre contrato com
EuroNet
O Banco de Moçambique rubricou, nesta
segunda-feira, contrato
com o novo provedor
do sistema informático para pagamentos
electrónicos interbancários. As questões
sobre quanto custará
o contrato e quando
entra em acção o novo
provedor, se haverá ou
não apagão na substituição de um sistema
por outro o Banco Central preferiu deixar para
o consumo exclusivo
dos deuses.
Abanês Ndanda

O

contrato intitula-se, como
disse a funcionária do Gabinete Jurídico
do Banco de Moçambique,
Luísa Navele, de licenciamento, implementação e
manutenção de um sistema
informático para pagamentos electrónicos interbancários a ser utilizado pela
Sociedade Interbancária de
Moçambique-SIMO.
“O evento que acabamos
de testemunhar constitui
mais um marco importante
visando a materialização de
um dos objectivos que ditou a criação da SIMO, que
consiste na unificação das
plataformas de pagamentos
electrónicos – a rede única
de pagamentos. Com efeito,
quando a SIMO foi criada
o Banco de Moçambique,
como regulador e fiscalizador do sistema de pagamentos, pretendia que esta
instituição disponibilizasse
um sistema electrónico de
pagamentos moderno, seguro, fiável，integrado, inclusivo
e de acesso universal”, disse
Luísa Navele sobre o contrato.
O Banco de Moçambique
preferiu reservar para o consumo dos deuses as informações sobre a entrada em
vigor da Euronet e a saída
da BizFirst, que agora se
encontra a prover os serviços. Outras questões relevantes sobre se haverá ou
não apagão no processo de
troca do sistema da BizFirst

pelo da Euronet, o Banco
de Moçambique，tanto através da jurista, assim como
do próprio governador,
preferiu deixar para o campo da especulação. E mais,
não se sabe quanto custará
o acordo entre o Banco de
Moçambique e a americana
Euronet.
A jurista do Banco de Moçambique sublinhou tratar-se de “um licenciamento
perpétuo que responde às
necessidades do mercado”.
A omissão de detalhes importantes, para a generalidade dos cidadãos, defrauda
de certa forma a expectativa
que havia, pelo menos em
termos de transparência,
principalmente depois das
críticas que o próprio governador teceu sobre o acordo
que existiu entre a SIMO,
Interbancos e dirigentes do
Banco que o antecederam.
Recorde-se que deputados
da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da
República procuraram saber
do governador a razão de se
ter optado por um provedor
tão pequeno e inexperiente
– tal como ele o tinha qualificado - para assunto de
tamanha seriedade e sensibilidade.
Em resposta, Rogério Zandamela usou a cortina do
tempo para se defender nos
seguintes termos: “a resposta à maioria das insistências
é sobre coisas que me antecederam como governador.
Sobre o porquê disto, porquê daquilo, não estou em
condições de responder. A
verdade é que se tomou a
decisão de se trabalhar com
a Interbancos. A Interbancos é que tinha a BizFirst
como produtor da plataforma informática. O porquê
e o porquê não, não tenho
essa informação. Não conheço e não fui parte”.
Entretanto, Zandamela
questionou a transparência
do processo que levou a BizFirst a se tornar provedor.
“Infelizmente é um provedor de pouca expressão. No
contexto de transparência é
legitimamente questionável.
Mas também do ponto de
vista de Banco de Moçambique, posso dizer que estou a
tentar especular, não conheço o expediente, se pensou
que o provedor já era parte
do pacote Interbancos”, posicionou-se Zandamela.
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Dez anos do PJ: “Somos a recusa
firme à humilhação e exclusão”

David Fardo, presidente do PJ
O membro fundador e presidente emérito
do Parlamento Juvenil, Salomão Muchanga, disse ser um homem realizado, 10 anos
depois da criação do PJ. Neste período conseguiu criar um movimento que representa
uma recusa firme à humilhação, a expressão mais alta de uma cidadania ousada,
assimilando，defendendo e suportando as inquietações de uma geração inteira. Foi a 10
de Dezembro de 2008 que o PJ tornou o sonho em realidade.
Falando durante a cerimónia dos 10 anos da
criação do movimento, Salomão Muchanga
disse de viva voz que em 10 anos o PJ venceu os cépticos, transformou uma ideia em
realidade, libertou a juventude e produziu
um processo autónomo de luta sem paralelo
na estória política contemporânea e criou a
espinha dorsal da coluna vertebral da juventude em Moçambique
Segundo Muchanga, presidente emérito do
PJ, a juventude saiu da sala de espera. O PJ
representa a recusa firme à humilhação, a expressão mais alta de uma cidadania ousada,
assimilando, defendendo e suportando as inquietações de uma geração inteira. “Estamos
perante o primeiro acto político da juventude após a Independência, sem tutela, nem
controlo de qualquer tipo ideológico” disse,
acrescentando que a juventude paralisou o
ciclo de silêncio, disso não há quem duvida.
“Recordamos, como se fosse hoje, quando
diziam que iam nos fechar as portas e nós
dissemos que nascemos com as portas fechadas, não há mais nenhuma porta a fechar, o
que vamos fazer é abrir a porta, essa foi uma
mensagem veemente aos doentes terminais
da política”, explicou.
Novas teses mostram-se necessárias, afirma
Muchanga, argumentando que as lutas sociais de fertilizar o Estado não funcionam
como um instrumento de exclusão e combate político, mas que seja um Estado servidor,
cuidador responsável e incentivador da iniciativa individual, responsabilizador e amigo
dos direitos humanos, no qual as instituições
democráticas são um património comum e os
princípios de igualdade e liberdade uma cultura.
O presidente emérito do PJ disse na ocasião
que há que se aprofundar a denúncia e dizer
que a vontade popular expressa através do
voto deve ser respeitada e os órgãos eleitorais devem ganhar sentido de Estado e partir a mentalidade de partido único, os jovens,

as mulheres e as minorias não devem mais
continuar marginalizados e excluídos das decisões políticas, devem ser assumidos como
actores preponderantes do desenvolvimento
da nação.
“Os interesses da nação não serão mais decididos de acordo com a vontade de uma minoria política. Hoje o expoente da burguesia
do Estado no sistema económico baseado
no clientelismo selvagem é e deve ser radicalmente reformado e as riquezas nacionais,
que hoje só servem ao capitalismo subalterno,
devem ser colocados ao serviço do bem-estar
dos moçambicanos e da juventude em particular”， frisou.
Para Muchanga, há que pôr fim ao colonialismo financeiro, que só faz prosperar a pobreza, a miséria e as desigualdades.
Este aponta como desafios colocados，dez anos
depois, a produção de uma consciência, não
de reprodução nem recreação sob assuntos sérios do país.
Por seu turno, o presidente do Parlamento
Juvenil, David Fardo, salientou que o PJ comemora dez anos de muita sevícia, muita batalha e também vitórias, salientando que no
âmbito da criação do movimento havia sectores radicais da política que deram apenas 90
dias de existência ao movimento, mas este hoje
completa 10 anos, isso é uma vitória.
Fardo refere que desde a sua criação o movimento conta hoje com mais de 300 mil membros ao nível nacional, uma cifra que tende a
crescer em cada dia, devido ao trabalho feito ao
longo dos dez anos. O PJ quebrou os paradigmas dos jovens que antes não questionavam e
não tinham visão crítica das coisas.
“ A juventude não pode continuar apática, são

Salomão Muchanga, membro fundador e
presidente emérito do PJ
dez anos, o PJ já não é só um movimento, mas
sim uma agenda”, frisou.
O presidente chama a juventude para sair da
zona de conforto e arregaçar as mangas, defendendo os seus direitos.
Pelo facto de os 10 anos do Parlamento Juvenil serem comemorados em simultâneo com
os 70 anos dos Direitos Humanos, o presidente
em exercício salientou que Moçambique ainda
tem um longo percurso no que tange à protecção e garantia dos direitos humanos, porém，os
jovens, que são a maioria, têm um papel fundamental na garantia de protecção dos direitos
humanos.
Elísio Muchanga
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A tribo e a democracia(1)
Butsu Makanda

Tal como a tribo, a democracia
não é um fenômeno novo no
mundo. Estudiosos referem a
existência de formas colectivas
de tomada de decisão desde
os primórdios da sedentarização humana1 denominadas de
proto-democracia, ou democracia
primitiva. Este facto faz pensar
que a necessidade de formas de
tomadas de decisão por consenso
é parte inerente da sociedade, e
não um “achado” da civilização.
Terá sido o crescimento das comunidades e a urbanização que
“pariu” o sistema moderno de
democracia, que deve ter evoluído da proto-democracia.
A história reza que a emergência
do sistema democrático moderno
aconteceu na Cidade de Atenas
da antiga Grécia, que nessa altura
era constituída por aquilo que
chamavam estados-cidades. Cada
estado-cidade tinha a sua forma
de governação. Sendo os estados-cidades aglomerados urbanos
para além das tribos, a proto-democracia tinha sido ultrapassada
pela complexidade social, o que
parece ter gerado o surgimento
de formas de governação como
a aristocracia, monarquia, tirania,
etc. Atenas, que era o estado-cidade da intelectualidade, foi
o primeiro a debater e a adoptar
formas mais sofisticadas e mais
eficientes de democracia. Parece
que a motivação dos gregos para
embarcar na democracia moderna
foi em oposição as aristocracias,
tiranias, monarquias e outras
1. Olson, M. (1993). Dictatorship,
Democracy, and Development.
American Political Science Review, 87(03), 567-576.

formas de manipuladores e ambiciosos do poder.

saraus culturais, o Kuxa Kanema que ser eliminados. Os recursos a modernização da democracia,
e outros cultivavam a unidade na para “subsidiar” a construção da chegaram com a ambição central
Mesmo com o surgimento da diversidade. A arte, a fotografia, Moçambicanidade minguaram ou de tirar o poder a FRELIMO.
democracia moderna, ainda a literatura, a poesia, o jornal de desapareceram de noite para dia. As lutas pelo poder dentro das
hoje existem comunidades que parede, etc. eram veículos valo- Muitos dos valores associados hostes dos partidos começaram
exercem a proto-democracia, rizados na busca da geografia e foram literalmente abandonados a erodir a sua coerência interna,
incluindo Moçambique. O nasci- objectivo a escala nacional sem porque estavam conotados com o e consequentemente a coesão da
mento de sistemas democráticos fronteiras tribais. Samora Ma- chamado comunismo, que era o nação. Este cenário começa a
modernos em nações onde ainda chele apregoava que “a cultura inimigo número um do sistema de ganhar contornos quase que inexistem tribos com instituições é como o sol que nunca desce”. economia de mercado. A vontade sanáveis, porque o vicio do poder
funcionais é um desafio. Este A Televisão de Mocambique, de construir a nação morreu, ou parece espalhar-se, quão doença
cenário deveria mostrar que é com os programas “Nós Por ficou só nos discursos. Agora a contagiosa, dentre algumas orgaloucura tentar emular os sistemas Exemplo” e “Ver Mocambique”, prioridade é a inflação, o PIB, a nizações da sociedade civil, das
associações de negócios e outros.
democráticos modernos, igno- entre outros, procurava difundir balança de pagamentos, etc.
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aos
Moçambicanos.
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moas
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de
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entre
fissuras que se criam no exercício
cionam o poder precisam recorrer
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mudou
as
prioridades
a
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e
a
demode um e de outro, criam espaços
a população que acredita cada
do
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Programa
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abrindo
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para
que
para que o poder se permeie e
vez menos neles. E aqui nasce o
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do
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para se estabelecer e defender os
a fabricação de problemas entre
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Os
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que
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de
facto,
parece
que
os
partidos
seus próprios interesses.
nham “o sol sem descer” tinham políticos que foram surgindo com tribos e regiões, para o poder
Em Moçambique, o Partido
ganhar espaço.
FRELIMO, que trouxe a independência, chegou com uma
PUBLICIDADE
nova ideologia que pretendia
estabelecer a nação com valores
e princípios que ascendiam para
além da tribo. Para a FRELIMO
a tribo tinha que morrer para
sobressair o País. E a FRELIMO
praticava o que pregava. Os chefes tradicionais foram excluídos
A Empresa Magazine Multimédia, SA, avisa os estimados clientes que teda administração pública. Os
nham facturas em atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2018, para
funcionários públicos passaram
procederem a sua regularização, no prazo maximo de trinta (30) dias, de
a ter mobilidade grande com
modo a não afectar o fornecimento de jornais no próximo ano de 2019,
transferências de uma região
cujo processo de renovação já iniciou.
para outra para ganharem a dimensão de país. A massificação
e a diversificação cultural tinham
Periodicidade
Anual
Semestral
Trimestral
um aspecto fulcral no processo
da construção da noção de país
1700,00MT
2500,00MT
Cidade de Maputo
4.000,00MT
único. O Centro de Estudos
Africanos, os museus, o Instituto
4000,00MT
Províncias
5500,00MT
2500,00MT
Nacional do Cinema, o Instituto
do Livro e do Disco, e outras
instituições eram instrumentos
Bairro da Malhangalene, “A” , Rua da Concórdia (Oliveira) nº 38, 1º andar único
que procuravam fortalecer a
Cell: 820152830 | 84 242 9024 “Ester Machava”, cidade da Maputo
identidade nacional. Os festivais
email: multimediacomercial18@gmail.com
nacionais de canto e dança, os
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editorial

Entre a repressão em Cabo Delgado e o
necessário trabalho político que se impõe
Há pouco mais de um ano, a
província de Cabo Delgado
tem estado nas páginas dos
jornais pelos piores motivos.
Uma onda de sucessivos ataques armados, protagonizados
por grupos desconhecidos,
provocou mais de 100 mortos
entre populações inocentes e
destruição de dezenas de casas de construção precária em
aldeias de camponeses indefesos.
Um mega-julgamento de suspeitos de autoria moral e material desses ataques está na
fase final, mas ainda não se
sabe, exactamente, as motivações dos grupos que semeiam
autêntico terror em Cabo
Delgado.
Acredita-se que a sentença
deste mega-julgamento pode
trazer alguma luz no fundo
do túnel sobre quem são os
autores dos ataques, quem
são os mandantes dos mesmos
e quais as motivações destes
grupos, que podem ser chamados terroristas, porque se-

meiam terror e pânico junto
da população civil.
Mas, enquanto o Tribunal de
Cabo Delgado não nos traz a
sentença do primeiro grupo a
ser julgado, as Forças de Defesa e Segurança vão fazendo
o seu trabalho, visando garantir a segurança das populações e levar à justiça os autores destes crimes hediondos
e aparentemente sem razão
de existir.
Unidades combinadas das
Forças de Defesa e Segurança
fazem o que podem para diminuir o impacto das incursões dos malfeitores, marcando presença em distritos de
Cabo Delgado e desdobrando-se em acções preventivas em
Nampula e no Niassa.
Para além das Forças de Defesa e Segurança, a população
em desespero de causa recorre a todos os métodos possíveis, incluindo a justiça pelas
próprias mãos, para atenuar
o mal causado pelo terror,
sendo exemplo disso o que
sucedeu na semana passada,

quando populares capturaram
e degolaram supostos autores
dos ataques, exibindo partes
dos seus órgãos publicamente.
Não é altura de fazermos julgamentos. Sem saber o que
fazer em prol da sua própria
autodefesa, a população tem
a legitimidade de se defender
usando qualquer recurso ou
meio, uma vez estar provado
que as Forças de Defesa e Segurança não podem ir a todos
os campos de batalha em seu
socorro, em tempo útil.
Portanto，a população tem o
direito de se defender, mesmo que os meios usados na
autodefesa não sejam os mais
recomendados. Daí que outro
tipo de apelos seja necessário,
nomeadamente que as Forças
de Defesa e Segurança continuem a fazer o seu trabalho
de patrulha e vigilância, mas
as autoridades civis e políticas
mantenham um grau elevado
de prevenção e de educação
cívica.
É, pois, necessário que as autoridades políticas de Cabo

Delgado e do país, a nível
central, desenhem um plano
de prevenção a longo e médio
prazo, para que se explique as
populações vítimas sobre os
grupos autores dos massacres,
as possíveis causas e os possíveis efeitos dos ataques.
É preciso fazer-se um trabalho político profundo, para
evitar que jovens apanhados
pela pobreza aguda não sejam
levados a acreditar que assassinando outros concidadãos
resolvem os seus problemas
de sobrevivência.
É preciso que os governos
de Cabo Delgado, Nampula
e Niassa tracem acções preventivas viradas a esta crise
humanitária aguda, alertando as pessoas de bem para se
afastarem do mal, que parece
ter como motivação a pobreza
material e de espírito.
O Presidente Filipe Nyusi
fez bem, semana passada, em
abordar o assunto, que parece
tabu em alguns dirigentes do
nosso país, alertando sobretudo para a sua gravidade e

apelando para que não se faça
justiça pelas próprias mãos,
para não se atingir inocentes.
Em nosso entender, o Governo, a vários níveis, deve
intensificar as acções preventivas e de educação cívica ou
política, sobretudo de jovens,
para que esta tragédia termine o mais rapidamente possível e para que Cabo Delgado
não seja como a Somália.
Por exemplo, a estratégia do
Comando- Geral da Polícia
de minimizar um problema
dramático parece não ser a
melhor. Há que mudar de
abordagem, seguindo o exemplo do Presidente Nyusi. Tratar o assunto com os nomes
próprios, falando a linguagem
do povo sobre os ataques, não
politizando um drama humano de consequências até aqui
imprevisíveis. Ao lado da repressão das FDS é preciso
muito trabalho político sobre
os ataques em Cabo Delgado.
jossiasgira@gmail.com

Ali Chaucate, o activista social(1)
Estórias

Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com

Um dos meus meninos chegou a
mim e disse-me “Tia, tenho um
amigo fantástico, gostaria de o
apresentar a si, acho que tem uma
história bonita”. Eu também fiquei
interessada e consegui que ele nos
contasse a sua estória na primeira pessoa: “Nasci em Lourenço
Marques, actual Maputo, a 21 de
Fevereiro de 1972 no Hospital Miguel Bombarda, na ala dos brancos,
enquanto que os meus pais nasceram no mesmo hospital mas na ala
indígena. Foram três gerações que
nasceram na mesma casa. Ate hoje
ostento com algum orgulho (talvez
estupido!) a minha cédula pessoal
portuguesa, onde constam expressões como: República Portuguesa,
Província de Moçambique, Distrito
de Lourenço Marques; Freguesia da
Nossa Senhora da Conceição. Vim a
saber que era muito importante ter
nascido na freguesia. Bastava substituir Frequesia por circunscrição, meu
futuro, no contexto da época, estaria

compromementido. Teria que prestar obediência ais régulos antes de
chegar as autoridades portuguesas.
Na Avenida de Angola, Alto Maé, no
chamado Bairro Eusébio Bota Fogo.
Até aos meus 24 anos só conhecia
dois mundos, Maputo e Matola.
Quando era mais novo invejava
todos os meus colegas porque para
mim eram todos de Maputo e então
eu não sabia como contar as férias
fora de Maputo. O único sítio era
África do Sul onde meus avós foram
trabalhar como alfaiates no Transval.
A primeira viagem que eu fiz foi de
Maputo a Namaacha, e achei que
tinha viajado para muito longe. A
casa da Matola veio nacionalizada
apos a independencia. Em 1973
fomos para a Matola para o primeiro
bairro misto onde vivemos e arrendamos a casa de madeira e zinco.
A casa na Matola era de alvenaria,
a menos de 300 metros do Cinema
700. Era como se fosse magia estar
familiarizado com o mundo colorido
que nos trazido pelos encrans. Com
a independência perdemos a casa,
apesar de mais tarde termos ouvido
que as casas precárias não deviam
ter sido nacionalizadas. Comecei a
estudar na Escola Primária Paula Isa-

bel que era filha do Manuel Bulhosa
que era o dono da Petromoc. Era uma
escola de elite, que actualmente é a
Escola de Bagamoyo, entre Bairro
de Hanhane e Matola 700. Meu
pai era electricista de profissão e a
minha mãe era costureira. O meu
pai começou a estudar na Paiva
Manso e depois foi para a Escola
Industrial General Machado e após
a independência ele teve que assumir
um papel importante no processo da
revolução da altura. Nessa altura,
no curso noturno, foi estudar no
Instituto Industrial e foi convidado a
viver no Prédio da EDM, mas ele não
aceitou. Mas aconteceu algo que o
obrigou a mudar de ideias em 1983.
Nós na Matola tínhamos vizinhos
do ANC e depois do último ataque
dos boers ele decide ir viver para
o Prédio da EDM. Ele faleceu em
1986 e nós permanecemos durante
a guerra até 1992. Uns meses antes
do Acordo de Roma a minha mãe
faleceu e quando estávamos a celebrar os 40 dias do seu falecimento
houve um dos piores ataques em
Ndlhavela. Ficamos 4 irmãos, uma
menina e três rapazes. Eu sou o mais
velho. Nessa altura regressamos à
casa da Matola. Quando conclui a

escola Primária de Bagamoyo, fui
para a primeira Escola Secundária
da Matola. Depois fui transferido
para a Maxaquene. Depois fui para
a Josina Machel onde não terminei
os estudos porque não concordei
com o sistema de afectação porque
queriam enviar-me para o Instituto
Industrial e eu queria seguir letras.
Comecei a trabalhar como operário
carpinteiro na Fábrica de Móveis
Pandora, Avenida das Indústrias,
Machava. Mais tarde sou transferido para a Mademo que era a maior
fábrica de móveis do país, onde pude
acompanhar o processo de privatização da indústria Moçambicana,
com greves, falências, etc. Aí entrei
para o sindicato. Ainda nessa fábrica,
aproveitei com a liberalização do
ensino e fiz a 12ª. Classe. Na altura
o pais vivia o processo de introdução do multipartidarismo e Matola
infelizmente tinha a fama de ser um
dos bairros mais mail afamados do
pais. Grande parte dos jovens tinha
o habito de emigrar para Africa do
Sul onde dedicavam-se ao assalto
de viaturas, chamados hijeckars
e as raparigas trabalhaval como
shop lifters. Ingressei no ISRI. Na
altura queria fazer direito, mas não

consegui na UEM, mas havia duas
opções, Sociologia na UEM ou ISRI.
Como o ISRI dava bolsa, eu optei
pelo ISRI. Depois fui trabalhar para
o Ministério da Indústria e Comércio. Fui colocado no Departamento
de Relações Internacionais onde
cheguei a ser nomeado Chefe de Departamento de Cooperação Bilateral.
Nós é que abrimos a cooperação com
a China. Eu decidi continuar com
os estudos e fui fazer o curso do
meu sonho que era direito na UEM.
Concluído o curso tive uma oferta
para Tete para assistência jurídica às
comunidades. Quando me convidou
eu vim com bilhete de ida e volta. Eu
gostei tanto de Tete, que aqui estou
até agora. Foi a minha terceira vez a
vir a Tete. Na primeira vez os meus
amigos da Beira meteram-me na
delegação para corridas de Karting
e depois trouxeram-me para Tete. Na
segunda vim fazer um seminário e já
se falava do possível BOOM de Tete.
Para mim nessas duas viagens, Tete,
dava-me duas percepções, negativa
e positiva… primeiro parecia uma
cidade que nunca tinha passado
fome, porque em todas as outras
províncias por onde andava sempre
se via o espectro da fome.
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Voz do Povo

Mais fiscalização para acabar com
especulação de preços na quadra festiva

António Feliciano
Estou preocupado com a especulação de preços dos produtos
quando chega a quadra festiva,
mas para travar este mal é preciso
fiscalização por parte das entidades competentes e dos consumidores. Deve-se igualmente punir
exemplarmente os comerciantes
pela especulação de preços.

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Estêvão Mboana
É preciso que se faça inspecção
para acabar com a especulação
de preços dos produtos na quadra
festiva. Não se justifica que num
determinado mercado se aplique
para o mesmo produto preços diferentes. Pede-se urgentemente
aquém de direito para resolver
esta desonestidade que já tem barba branca.

Finoca Rock
Para travar a especulação de
preços dos produtos quando se
aproxima a quadra festiva é importante redobrar esforços no
que tange à fiscalização e denúncias por parte dos consumidores.
Igualmente, a Inspecção Nacional das Actividades Económicas
(INAE) deve punir os comerciantes desonestos.

Ana Pinto
Penso que para acabar com a especulação de preços dos produtos
durante a quadra festiva, e não
só, o consumidor deve colaborar
com as entidades competentes denunciando os agentes económicos
prevaricadores. A INAE deve continuar a punir exemplarmente os
comerciantes.
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Mudanças climáticas
crucificam mais as mulheres
os colegas filiados à rede têm
produzido reportagens visando mudar a consciência da
sociedade.
“Mas é preciso fazer mais”,
disse Balango.
O encontro, organizado pela
Livanigo, tinha como objectivo sensibilizar os actores da
comunicação social a produzirem mais reportagens sobre
esta matéria. Isto porque os
Mídias têm um papel muito
importante na influência e
políticas e alguns instrumentos legais na área de mudan-

As mudanças climáticas propociam casamentos prematuros

Os efeitos negativos das
mudanças climáticas, que
por sinal já se fazem sentir em Moçambique, estão
a diminuir a qualidade de
vida das mulheres e crianças espalhadas um pouco
pelas zonas recônditas
do país. Este pensamento foi apresentado pelo
pesquisador e docente
universitário Filipe Mate.

F

Aida Matsinhe
ilipe Mate, que
falava a jornalistas, em Maputo,
no âmbito da capacitação em matéria de género e mudanças
climáticas, disse que a vaga
de calor que se faz sentir no
país está a colocar cada vez
mais distantes as fontes de
obtenção de água.
Por outro lado, segundo o
pesquisador, o país tem, de
forma cíclica, sido afectado
por seca, cheias e vagas de
calor, reduzindo deste modo
as expectativas de vida das
mulheres, isso porque a
maioria das mulheres são responsáveis pelos cuidados com
a família, pela busca e preparo dos alimentos, daí que
os desastres causados pelas
mudanças climáticas colocam
em risco a actuação delas nos
seus lares e nas comunidades.
Mate disse ainda que a situação dos casamentos prematuros tem nalgum momento

uma relação com a questão
das mudanças climáticas,
aliás, explica que chegou a
estes dados através dos trabalhos de pesquisa que tem
vindo a realizar nas comunidades que vivem no Parque
do Limpopo.
Muitas crianças nestas comunidades desistem de ir a
escola e envolvem-se em casamentos prematuros devido
a atribuições domésticas que,
muitas vezes, passam por ir
buscar água em zonas recônditas, o que lhes ocupa mais
tempo.
Falando das suas experiências em relação aos trabalhos
jornalísticos virados para os
efeitos negativos das mudanças climáticas, o jornalista
Reginaldo Mangue avançou
que os impactos negativos
das mudanças climáticas já
são visíveis.
Para Mangue, dados do Ministério da Saúde indicam o
aumento de casos de malária e doenças diarreicas, que
têm como uma das causas as
mudanças climáticas. Mangue estimulou os jornalistas
e organizações da Sociedade
Civil a unificarem esforços
e massificarem a informação
para consciencializar a sociedade moçambicana e não só
sobre este problema.
Por seu turno, o jornalista
Leonildo Balando, que falou
sobre as suas experiências
como secretário da Rede de
Jornalistas Ambientais, disse que há vontade, por parte
dos jornalistas, de tratar as
matérias relacionadas com as
mudanças climáticas, daí que
mesmo com recursos escassos

ças climáticas em Moçambique.
Importa referir que esta organização da Sociedade Civil tem desenvolvido várias
acções na área das mudanças climáticas, com destaque para a capacitação das
comunidades na produção e
disseminação de fogões melhorados nas comunidades de
Magude, em Mapulanguene e
Manhiça, na Aldeia 3 de Fevereiro.
De acordo com a nossa fonte, são fogões melhorados que

têm a capacidade de consumir pouca energia lenhosa. O
objectivo é diminuir a pressão que é exercida sobre a
natureza, tendo já resultados
motivadores.
No encontro que tivemos
com o Centro Educacional de
Magude os directores mostraram-se satisfeitos com a vinda deste projecto porque ultimamente já não têm gasto
muitos recursos de parceiros
na aquisição de lenha, disse
uma das fontes da Livaningo.

OCS-M revitalizam Fórum de
Florestas numa dimensão nacional
As Organizações da Sociedade Civil de Moçambique
(OCS-M), em parceria com
a WWF, reuniram-se recentemente em Chimoio para
a revitalização do Fórum de
Florestas. Os intervenientes
tiveram uma reflexão à volta
dos desafios e sustentabilidade
das organizações para tornar
num mecanismo de dimensão
nacional, sobretudo nos locais
de ocorrência da exploração
dos recursos naturais pelo sector extractivo.
Adelina Pinto
Segundo o coordenador do
fórum, Domingos Netos, o
workshop visava reflectir sobre as actividades levadas a
cabo, só assim é que todas as
experiências e conhecimentos
serão um caminho para dar às
instituições que as precisam
para tomar decisões importantes.
Netos disse que as florestas
desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ambiental na terra, pois
são responsáveis pelo ciclo
de coordenação de carbono,
da água, principais processos
para a existência e manutenção da vida no planeta azul.
O representante da WWF,
António Serra, que falava
sobre a situação actual de
governação florestal, no que
toca à revitalização do Fórum
de Florestas disse que enquadra-se nas reformas que estão
sendo implementadas desde
2017.
Serra apontou que tudo indica
que até 2035 o sector florestal
vai alcançar a boa governação
florestal, assim como o melhoramento da credibilidade do

sector, pois, de acordo com o
Plano Nacional de Florestas,
o objectivo é tornar o processo transparente.
Para Serra, no País o sector
privado é visto como o mau
da fita porque é o tal que explora os recursos, e, por sua
vez, usa todas as ferramentas
electrónicas para que sejam
participativas. A governação
florestal é a forma como as
pessoas e as instituições administram e regulam a floresta,
ao articular os seus interesses,
incluindo um conjunto de leis
e instrumentos legais que passam a legislar a implementação efectiva e corrente destas
leis.
No que diz respeito ao processo de decisão em relação às
normas, regras e regulamentos, o interlocutor disse que
é preciso que os papéis sejam
claros entre as partes, porque
se não houver uma clareza
prejudica alguns actores e a
necessidade das pessoas serem
capacitadas a todos os níveis
para que tenham boa governação florestal como bom
negócio, uma vez que é dessa renda que o Estado podia
investir em infra-estruturas e
outros.
“Tem sido batalha da Sociedade Civil para tornar o
processo transparente e participativo, porque a guerra da
Sociedade Civil envolve múltiplos actores, multissectoriais,
múltiplos níveis e funções
múltiplas para permitir desenvolver um trabalho com a terra, desde a comunidade onde
está o processo. O objectivo é
promover o manual sustentável, conservação e restauração

de ecossistemas e fornecimento equitativo”, frisou Serra.
Por outro lado, o representante da WWF disse que a pilhagem dos recursos naturais por
estrangeiros que são levados
para outros países, principalmente da Ásia, leva à promiscuidade e corrupção no sector
florestal e os corruptos faltam
ao julgamento, uma vez que
são intocáveis por serem poderosos.
Em relação aos problemas e
desafios na governação florestal, Serra disse que se deve à
dispersão de instituições, fraca
comunicação e duplicação dos
esforços, as reformas institucionais permanentes que não
permitem a continuidade de
processos e agravam a dispersão num ambiente de fragilidade institucional.
Avançou que “a reforma
institucional central não é
acompanhada a nível provincial e por muitos meses os
Serviços Provinciais de Florestas estiveram desenquadrados, o que contribui para
a ausência efectiva da gestão
do património, agravando
o limitado investimento e a
capacitação do Estado para
que possam operar”.
“Os problemas do sector florestal mostram que a Sociedade Civil conhece os principais problemas e sabe que
o caminho é longo e espinhoso. Apesar dos problemas é
preciso reconhecer que muito
foi feito e os resultados se
devem às mudanças e comunicação social, e a Sociedade Civil levou o Governo a
olhar nas mudanças”, concluiu Serra.
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70 anos da DUDH: Não haverá direitos
humanos sem deveres humanos

Severino Nguenha

Foi um caminho longo e
que na verdade continua, rumo à garantia do
respeito pelos direitos
humanos. Entretanto, o
filósofo Severino Nguenha
considera que diante da
realidade que se assiste
em todos os cantos do
mundo, o desafio passa,
agora, por se transitar de
concentração nos indivíduos separadamente
considerados, para se
proteger a maioria oprimida, e isso passa pela
instituição dos deveres
humanos, principalmente para os detentores
do poder económico e
político.
Abanês Ndanda &
António Nhangumbe

I

ncisivo e no seu estilo
característico, Severino Nguenha falava em Maputo num
evento de reflexão organizado pela organização
não-governamental moçambicana DIAKONIA, na esteira dos 70 anos da Decla-

ração Universal dos Direitos
Humanos.
“Os direitos humanos como
nós os conhecemos, fruto das
revoluções liberais e neoliberais, até como foram proclamados na Declaração de
1948, metem acento e demasiado acento no indivíduo”,
disse Nguenha, criticando a
concepção por considerá-la
bastante incongruente e até
permissiva à violação dos direitos humanos.
Sustenta ainda o filósofo que
“quando as sociedades humanas se estruturam sobre o indivíduo tornam-se mónades,
cuja satisfação dos interesses
é o único objectivo à socialização que torna impossível
estender os direitos a todos
os seres humanos”.
“Se formos à Forbes podemos descobrir que os 100
mais ricos do mundo têm
mais dinheiro que o resto da
Humanidade. Quando poucas
pessoas detêm muito, a satisfação dos direitos de todos
torna-se missão impossível”,
criticou Severino Nguenha,
ao mesmo tempo que põe em
causa a formulação filosófica
de René Descartes que diz
que “cogito, ergo sum” (penso, logo existo), a corrigindo
por uma outra baseada na
ideia de que “sou porque nós
somos”.
É nisto que o filósofo critica
a concepção liberalista dos

direitos humanos, donde, segundo ele, sobressai a ideia
de que para a satisfação dos
interesses pessoais tudo parece permitido, referindo
que “para melhorar a nossa
prática de direitos humanos
temos que questionar a concepção filosófica de base em

Marie de Frutos

indivíduo e pensar nos po- glio se resolveria com o estavos”.
belecimento, ao lado dos diNo seu discurso, Nguenha reitos humanos, dos deveres
relembra o debate entre o humanos.
individualismo europeu e o Falando concretamente sobre
colectivismo africano, ressal- Moçambique sublinhou que
tando que a Carta Africana os erros em matéria de direidos Direitos do Homem e dos tos humanos se continuam
Povos constitui um contri- desde os Acordos Gerais de
buto importante e preenche Paz é que “parturimos indiuma lacuna em matéria de víduos tão individualistas”,
proteção dos Direitos do Ho- que sacrificam todos os acormem. Trata-se
dos sociais em
de um progresso
proveito próquando as sociesignificativo, reprio. “Os nosdades humanas
sultante de um
sos indivíduos
se estruturam
compromisso
que nós parsobre o indivíentre as concepturimos fazem
duo tornam-se
ções políticas e
acordos que
mónades, cuja
jurídicas oposcolocam em
tas, que vieram
causa a vida
satisfação dos
a trazer ao Die a dignidade
interesses é o
reito Internaciode maior núúnico objectivo à
nal dos Direitos
mero de mosocialização que
do Homem a
çambicanos,
torna impossível
consagração de
sobretudo os
estender os diuma relação diamais fracos”,
reitos a todos os
léctica entre dicontinuou,
seres humanos
reitos e deveres,
para concluir
por um lado, e a
considerando
enunciação tanto de direitos premente a necessidade de
do homem como de direitos estabelecimento de deveres
dos povos, por outro. Porém, humanos, principalmente por
lamenta a falta de incorpo- parte dos que detêm o poder
ração de tal concepção nas político ou económico “para
legislações internas, mesmo que através dos deveres se
dos Estado africanos.
possam respeitar os direitos
Para Severino Nguenha, de de grande número de pessoas
uma forma geral, este imbró- que são desprovidas desses
direitos”.
Dirigindo-se na abertura do
evento, o Secretário-Permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais
e Religiosos ressaltou que
“ao longo destas sete últimas décadas testemunhamos
o processo histórico de gradual formação, consolidação,
expansão e aperfeiçoamento
de protecção internacional
dos direitos humanos, conformando um direito de protecção dotado de especificidade
própria e que este processo
partiu das premissas de que
os direitos humanos são inerentes ao ser humano, como
tal antecedendo a todas as
formas de organização política e de que a sua protecção
não se esgota na acção do
Estado”.
Sobre a protecção dos direitos humanos em Moçambique, o dirigente sublinhou
que as iniciativas no plano
internacional não se podem
dissociar da adopção e do
aperfeiçoamento das medidas
nacionais de implementação,
porquanto destas últimas
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depende em grande parte a
evolução da própria protecção internacional dos direitos
humanos, sendo nestes termos que, uma vez que a responsabilidade primária pela
observância dos direitos humanos recai nos Estados, os
próprios tratados de direitos
humanos atribuem importantes funções de protecção
aos órgãos dos Estados, ao
ratificarem tais tratados, os
Estados-Partes contraem a
obrigação geral de adequar o
seu ordenamento jurídico interno à normativa internacional de protecção, a par das
obrigações específicas relativas a cada um dos direitos
protegidos.
Por sua vez, a embaixadora
da Suécia em Moçambique,
Marie de Frutos, reafirmou
a intenção do país que representa em continuar a financiar actividades que visem
a protecção e promoção dos
direitos humanos, com destaque para os direitos das mulheres.
De Frutos destacou que a política externa sueca é essen-

tes. A Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável
promete não deixar ninguém
para trás, os direitos humanos devem ser o alicerce para
todo o progresso”, disse a
directora-geral da Agência
das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), Audrey Azoulay.
De acordo com a responsável, tal processo precisa começar o quanto antes nas
carteiras da escola. Diante
disso, a UNESCO lidera a
educação em direitos humanos para assegurar que todas
as meninas e meninos saibam
os seus direitos e os direitos
dos outros.
Ainda na senda dos 70 anos
da DUDH, a Ordem dos
Advogados de Mocambique
(OAM) vai promover uma
reflexão sobre a protecção
dos direitos humanos no país
através de uma feira de direitos humanos.
“A feira de direitos humanos tem como grupo-alvo
activistas de direitos humanos, advogados, juízes,

Ricardo Moresse
cialmente feminista e que se
encontra a dar frutos.
A UNESCO considera que
a Declaração Universal dos
Direitos Humanos completa
70 anos no ano que vem em
tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos.
“Centenas de milhões de
mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e
de oportunidades. Movimentos populacionais forçados
geram violações aos direitos,
numa escala sem preceden-

procuradores, Polícia da
República de Moçambique, estudantes de Direito,
jornalistas, representantes
de instituições do Estado,
representantes das organizações da Sociedade Civil,
representantes das comunidades afectadas pelos
grandes investimentos e
cidadãos no geral, para de
forma conjunta e diferente
reflectir-se sobre a situação
dos direitos humanos em
Moçambique”, disse o presidente da Comissão dos Direitos Humanos na OAM,
Ricardo Moresse.
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Reforma legislativa deve reforçar o
respeito pelos direitos humanos

O

Secretariado da
Sociedade Civil, hospedado
pela Liga Moçambicana dos
Direitos Humanos (LDH),
organizou, semana passada,
uma mesa-redonda que juntou membros da Assembleia
da República, representados
pelas três bancadas parlamentares e comissões especializadas, organizações da
Sociedade Civil e partidos
extra-parlamentares sobre
eleições e direitos humanos
em Moçambique，no contexto
do seguimento das recomendações do segundo ciclo de
revisão periódica universal.
A mesa-redonda de dois dias,
3 e 4 de Dezembro, na Praia
de Bilene, província de Gaza,
realizou-se à luz do projecto
“Melhorar a implementação
das recomendações da revisão
periódica em Moçambique,
através do fortalecimento do
papel de monitoria da Sociedade Civil”, com o apoio técnico e financeiro do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Visava igualmente reforçar o
domínio, por parte dos membros da Assembleia da República, sobre a participação
livre e democrática dos cidadãos na vida política, através
dos processos eleitorais e o
respeito pelos direitos humanos em Moçambique, tendo
como base o recente processo
eleitoral autárquico de 10 de
Outubro.
Falando na abertura do evento, o Secretário-Geral da Liga
Moçambicana dos Direitos
Humanos (LDH), Jaime Mabota, disse que o workshop
significava um marco importante no diálogo entre os parlamentares, extra-parlamentares e a Sociedade Civil, pois é
um exercício inovador no qua-

dro do mecanismo de revisão
periódica universal.
Fez saber que, embora se registem avanços na participação activa dos cidadãos na
vida política, persistem ainda
grandes desafios no que toca
ao respeito pelos direitos humanos.
Por isso, disse, “no presente
encontro vamos partilhar a
avaliação do processo autárquico de 2018, o exercício de
construção da paz em Moçambique em consonância
com as recomendações do segundo ciclo do mecanismo do
RPU, promover uma plataforma de diálogo permanente
e construtivo entre o Secretariado do MRPU e os actores
políticos, com horizonte para
o terceiro ciclo”.
Por sua vez, a representante do PNUD, Abiba Adolfo,
destacou a importância da
mesa-redonda, afirmando que
enquadra-se na iniciativa do
melhoramento e fortalecimento dos direitos humanos em
Moçambique e no seguimento
das recomendações do segundo ciclo do MRPU, através
do diálogo construtivo, engajado e inclusivo.
Por sua vez, Ya-Qub Sibindy, presidente do Partido Independente de Moçambique
(PIMO)，pediu， em nome do
que designou de partidos não-parlamentares, à Assembleia
da República para fazer a revisão da Lei dos Partidos Políticos.
O pedido surge da necessidade de o Estado garantir a participação activa dos cidadãos
na vida política, através de
financiamento das actividades
dos partidos políticos, dando
como exemplo o Botswana.
“Nós os chamados partidos
extra-parlamentares, que daqui em diante exigimos que
nos chamem de não-parla-

mentares, somos os viveiros
da democracia. É deste viveiro que extraímos quadros
para os cargos governamentais e homens ministeriáveis.
Somos úteis para a democracia”, disse Sibindy.
Lamentou ainda o facto de o
Estado não financiar a participação dos partidos políticos
nos processos eleitorais autárquicos.
“Cada partido financia a sua
participação em processos políticos autárquicos. Isso é mau
e mina a democracia，por isso
exigimos que a Assembleia da
República faça uma reforma
na Lei dos Partidos Políticos
e obrigue o Estado a passar
a financiar a participação em
processos eleitorais autárquicos”.
No entanto, durante os dois
dias os participantes no evento debruçaram-se sobre vários
temas, com destaque para
avaliação do quinto processo
eleitoral de 10 de Outubro
findo na perspectiva dos direitos humanos, tendo como
instrumento orientador as recomendações do segundo ciclo
do MRPU; democracia e direitos humanos; violência política nos processos eleitorais e
transparência.
Estes últimos três temas suscitaram debates acesos, com
troca de acusações à mistura
opondo os deputados da Renamo, MDM, extra-parlamentares com os da Frelimo.
Essencialmente, os actores políticos apontaram a ocorrência
de casos gritantes de violação
dos princípios democráticos e
de legalidade e alertaram sobre o perigo que o fenómeno
de violência política em processos eleitorais representa
no processo de construção de
uma sociedade aberta e democrática.
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125 Women and Girls Were Raped and Whipped in South Sudan

english

At least 125 women and girls seeking food aid were raped, whipped and clubbed over 10 days this month in attacks
described as “abhorrent” even amid the widespread sexual violence of South Sudan’s civil war, according to Doctors
Without Borders.

Assembly approves 2019 Economic
and Social Plan
Building
workers on
strike in Afungi
About 2,000 workers in the
construction consortium, led by
the Italian company CMC-Africa Austral, who are building
the resettlement town for people displaced from their homes
in the Afungi Peninsula in the
northern Mozambican province
of Cabo Delgado, by the natural
gas liquefaction project, went on
strike on Monday, according to
a report in Wednesday’s issue of
the independent newssheet “Mediafax”.
Since work began in the first
quarter of this year there have
been several strikes, with the
building workers claiming that
the CMC consortium has violated their rights.
Last week the workers took
strike action again, in protest
against the employer’s decision
that there would be no interruption to the work over the Xmas
and New Year period. After negotiations between the workers’
trade union committee and the
CMC managers, the employer
yielded and it was agreed that
the entire work force would be
granted holidays from 21 December to 6 January. Work
would resume on 7 January.
Despite this agreement, the
workers went on strike again on
Monday, claiming that they had
suffered unjustified cuts, of up
to 3,000 meticais (about 48 US
dollars), to their wages. They
said they had received no satisfactory explanation from their
employer.
On Tuesday, the Palma district administrator and permanent secretary, accompanied
by a strong police and military
escort, went to the CMC work
yard, in an attempt to understand what was behind the strike
and to begin a dialogue between
the strikers and the company.
But there was no progress and
the strike continued.
(AIM)

The Mozambican parliament, the Assembly
of the Republic, on
Thursday approved the
government’s Economic
and Social Plan (PES) for
2019, which had been debated over the previous
two days.

T

he 132 deputies
of the ruling
Frelimo Party
present voted
in favour of the
motion approving the plan,
while 88 deputies from the
former rebel movement Renamo and from the Mozambique Democratic Movement
(MDM) voted against. One
MDM deputy broke with his
group and abstained.
The plan envisages a GDP
growth rate in 2019 of 4.7
per cent. This will rely heavily on the extractive industry
which is expected to grow at
a rate of 14 per cent.
Agriculture is forecast to
grow at 5.5 per cent in 2019
and six per cent growth is forecast for the fisheries sector.
Manufacturing industry is
expected to grow at 3.1 per
cent. Most of the growth will
be in the cement industry
(10 per cent), food processing
(nine per cent), and drinks
(six per cent).
The other main macro-economic targets for 2019 are
an annual inflation rate of
around 6.5 per cent, a rise
in the value of the country’s
exports from 4.9 billion US

dollars this year, to 5.2 billion dollars, and net international reserves sufficient to
cover six months’ imports of
goods and non-factor services.
Introducing the plan on
Tuesday, Prime Minister
Carlos Agostinho do Rosario
pledged that the government
“will prioritise diversification
of the economy, improving
the business environment,
and implementing combined
fiscal and monetary measures that will stimulate the
economy and keep inflation
stable”.
After the first vote, the Assembly plenary moved to the
second reading of the motion, and Renamo introduced
its habitual wrecking amendment. Its amendment was to
change the phrase “the plan
is approved” to “the plan is
rejected”.
Since a vote had already
been taken approving the
plan, this amendment was
entirely illegitimate, and
the chairperson should have
thrown it out. However, long
experience shows that it saves time just to vote on Renamo amendments, instead
of arguing points of procedure.
Renamo moves the same
amendment every year with
the same result – the amendment goes down to defeat
with Frelimo voting against
it, and the opposition deputies in favour.
The Assembly then moved to
the second and final reading
of the government bill approving the 2019 budget. The

Assembly’s Plan and Budget
Commission, introduced a
series of minor amendments,
all of them ensuring that
the figures in the budget law
are the same as those in the
various charts on which it
is based. The discrepancies
were not significant, but they
seem to indicate that the
budget law was drafted hastily.
Once again, Renamo introduced its favourite wrecking
amendment, seeking to replace the words “the budget
is approved” by “the budget
is rejected”. And once again
the Frelimo majority ensured that the amendment was
thrown out.
The total public expenditure
forecast in the 2019 budget is
340.4 billion meticais (about
5.53 billion US dollars). Of
this, 196.6 billion meticais is
for running costs. The capital budget accounts for 102.3
billion meticais, while the remaining 41.5 billion is for financial operations.
Government revenue for
the year, mostly from taxation, is estimated at 236.3
billion meticais. This leaves
a deficit of 90.9 billion meticais (about 1.48 billion US
dollars), to be covered largely by foreign grants (27.7
billion meticais) and soft
loans (43.7 billion meticais).
The rest of the deficit will be
covered by domestic indebtedness – the issuing of 19.4
billion meticais worth of high
interest bearing treasury
bonds.
Opposition deputies protested at the debt servicing

provisions in the budget. 35
billion meticais (equivalent
to 3.4 per cent of GDP) is
earmarked for debt servicing.
Most of this, 24 billion meticais, services the domestic
debt, and is the result of a
sharp rise in the interest rate
on treasury bonds. The interest rate was 10 per cent in
2015, and is now 26 per cent.
11 billion meticais is earmarked for servicing the foreign
debt. Contrary to the belief
expressed by opposition deputies, this does not include
the illicit “hidden” debts run
up by the Guebuza government. If the government reaches agreement with creditors over these debts (arising
from two billion US dollars
worth of government-guaranteed loans to the security
related companies Ematum,
Proindicus and MAM), then
the debt servicing for 2019
will certainly rise, and the
government may need to
bring a corrected version of
the budget back to the Assembly.
The budget law will also
allow the government to
issue loan guarantees for
151.25 billion meticais (2.48
billion dollars). Most of this
is to cover a loan of two billion dollars which the National Hydrocarbon Company
(ENH) must take out on the
international markets to cover its participation in the
liquefied natural gas projects,
in the Rovuma Basin, off the
coast of the northern province of Cabo Delgado.
This horrified some of the
opposition deputies, thanks
to the disastrous experience
of the illegal guarantees for
the Ematum, Proindicus and
MAM loans. They simply did
not accept the government
assurance that there was almost no chance that the guarantee will ever be activated.
Some of them had no idea
how guarantees work. MDM
deputy Silverio Ronguane
repeatedly described the guarantee as “theft”, and claimed that Frelimo would distribute the money among its
own members.
(AIM)

11 de Dezembro 2018 | Terça-feira

Magazine independente

15

Police swap grey for blue uniforms
The Mozambican police
force now has a new, blue
uniform, replacing the
familiar grew uniform.

P

resident Filipe
Nyusi launched
the new uniform
on Tuesday during the closing
ceremony of a basic police
training course in Marracuene district, about 30 kilometres north of Maputo.
He hoped that the new uniform, rather than just a simple change of clothing, would
be seen as a rebirth of the
police, which should be increasingly close to the communities. Those who wear
the uniform should be proud
to be members of the police,
he said. A member of the police force “is a patriot who
defends citizens”, Nyusi declared.
He warned the graduates
from the police course never
to wear the uniform to obtain personal benefits. Ins-

tead they should strictly observe professional ethics and
police doctrine.
Nyusi reminded them that
corruption has stained the

image of the police force,
contradicting the oath that
policemen swear on joining
the force.

Ethopian Mozambique Airlines
suffers first breakdown

Ethiopian Mozambique
Airlines (EMA), the local
subsidiary of Ethiopian
Airlines, suffered its first
mishap on Tuesday, when
its Embraer Q400 aircraft,
on a scheduled flight from
Maputo to Nampula via
Tete, was unable to leave
Chingodzi airport in Tete
because of technical problems detected after the
landing.
The plane’s captain informed the passengers of the
breakdown. Since it was

initially believed that the
problem would soon be
solved, the transit passengers stayed on board. But
after about an hour they
received instructions to disembark and take all their
belonging with them.
The captain apologised
and told the passengers
that the technical staff
needed more time to work
on the plane.
Shortly afterwards a
spokesperson for the airport management infor-

med the passengers that
the Embraer was unable
to fly to Nampula for safety reasons. The passengers were asked to remain
in the terminal “while we
wait for a solution from
Maputo”.
But there was no solution
forthcoming from Maputo,
where no other plane was
available. The only solution was to accommodate
the passengers in Tete, at
EMA’s expense, and they
would have to continue
their journey to Nampula
on Wednesday.
EMA began operating Mozambican domestic routes
on Saturday. It is using
just two Embraer Q-400s
from flights from Maputo
to Beira, Tete, Nampula,
Quelimane and Pemba.
The only consolation for
the passengers is that
they were informed in reasonable time about the
problem, which did not
always happen with the
domestic flights operated
by Mozambique Airlines
(LAM). AIM

“The uniform should not
be worn in order to extort
or threaten citizens”, the
President said. “When he
sees a policemen, a citizens
should feel calm and at peace. Corruption corrodes the
basis of the police system,
and affects the trust which should crown the rela-

tionship between the police
and the people”.
Nyusi expected to see all forms of corruption eradicated
from the police. “I urge you
to be implacable against corruption”, he urged the graduates. “You should prevent
it, denounce and apply the
most severe measures whenever this crime is committed”.
He urged all those who completed the course to comply
to the full with the oath they
took before the national flag.
They should fight intransigently against crime, and
against the traffic accidents
that spill so much blood on
Mozambican roads, Nyusi declared.
As from now, all police
agents are forbidden from
wearing the old, grey uniforms. It was already known
that some of these uniforms
had fallen into the wrong
hands, and anyone claiming
to be a policeman who is
wearing the grey uniform can
safely be assumed to be a criminal.
Over 2,000 new police agents
graduated from the course,
which began in April and
had a pass rate of 98 per
cent.

PM calls for fight against
corruption in tax authority
Mozambican Prime Minister
Carlos Agostinho do Rosario
on Friday called for strengthening the fight against corruption in the Mozambique
Tax Authority (AT).
Speaking at a national AT
parade, in the southern district of Moamba, Rosario
stressed that the AT should
set an example in preventing
and fighting against corruption.
Cited by the independent
daily “O Pais”, he praised
the AT’s compliance with
its tax collection targets, but
added “You must continue
committed to do all in your
power to ensure that the
targets are met, not only for
this year, but also for next
year”.
Rosario added that the introduction of fiscal machines
will allow adequate registration of sales in markets
and other commercial establishments. He thought it
necessary to speed up the
introduction of the machines

in order to broaden the tax
base.
He insisted on the importance of bringing businesses from the informal sector
into the formal sector, “not
only to ensure increased revenue for the state, but also
to guarantee that the goods
and services bought and sold
in these markets are safe and
pose no risk to public health”.
Rosario also urged the AT
to continue the reforms under way in the institution,
seeking to facilitate imports
and exports through simplifying customs procedures.
AT chairperson Amelia
Nakhare told the ceremony
that the level of tax collection from 1 January to 3
December was 195.3 billion
meticais (about 3.15 billion
US dollars). That is 87.6 per
cent of the target for 2018
of 222.8 billion meticais. To
reach the target, the AT
must collect a further 27.5
billion meticais before the
end of the year. AIM
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País recebe 83,4 milhões de dólares com leilão de frequências

economia

O Governo de Moçambique espera vir a arrecadar para os cofres do Estado 83,4 milhões de dólares com o
leilão de frequências para operadores móveis de telecomunicações realizado em Novembro, segundo um
comunicado oficial recentemente divulgado, noticia Macauhub.

Vitória Diogo defende negociação
colectiva nas empresas
Anadarko Petroleum
pretende contratar
seguros para operações
em Moçambique
A Anadarko Mozambique Área 1, Lda. pretende contratar seguros para as operações de extracção de gás
natural no Norte de Moçambique, segundo noticia Macauhub.
Segundo o anúncio, a subsidiária do grupo americano
Anadarko Petroleum informa
que os seguros a serem contratados dizem respeito tanto a obras em terra, como ao
largo da costa da península
de Afungi, na província de
Cabo Delgado.
A empresa pretende igualmente contratar seguros para
a carga marítima, cobrindo
danos físicos dos materiais
durante o transporte, ainda
segundo o anúncio publicado
na edição de quarta-feira daquele jornal.
No final de Novembro, o grupo americano anunciou ter a
sua subsidiária em Moçambique, em nome dos parceiros
associados na Mozambique
Offshore Area 1, seleccionado
o consórcio constituído pelas
empresas TechnipFMC e VanOord para os trabalhos de
engenharia, aquisição, construção e instalação do sistema submarino marítimo no
projecto de gás natural em
Moçambique.
O bloco Área 1 é operado
pela Anadarko Moçambique
Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo
grupo Anadarko Petroleum,
com uma participação de
26,5%, a ENH Rovuma Área
1, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui
E&P Mozambique Area1
Ltd. (20%), ONGC Videsh
Ltd. (10%), Beas Rovuma
Energy Mozambique Limited
(10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and
PTTEP Mozambique Area 1
Limited (8,5%).

Vitória Diogo defende negociação
colectiva nas empresas
Na ocasião, a ministra do
Trabalho, Emprego e Segurança Social explicou que,
diferentemente do que acontecia no passado, hoje, o
prestígio dos sindicatos é alcançado através da sua capacidade de diálogo, de assumir
compromisso, de cooperação
e colaboração com os seus
parceiros sociais, nomeadamente o Governo e os empregadores.
Ou seja, “o prestígio já não
se mede e nem se ganha pelo

grau de confrontação e da
capacidade de mobilização de
trabalhadores para a greve
musculada”, referiu a ministra, para quem os acordos de
curto, médio e longo prazos
sustentáveis são as únicas
vias para alcançar o trabalho digno, que é a associação
de vários factores, tais como
a produtividade, competitividade, meio ambiente, ecologia, saúde e segurança no
trabalho.
É neste sentido que o Governo, através do MITESS,
tem incentivado o recurso ao
diálogo social bilateral e à
resolução extrajudicial como
meios de harmonização do
capital e do trabalho, o que
tem concorrido para a redução da conflitualidade nas
empresas.
Como resultado, acrescentou Vitória Diogo, “27.926
pedidos de resolução extrajudicial de conflitos laborais
foram formulados, tendo sido
mediados 26.325 casos, dos
quais 21.968 (84%) foram resolvidos com sucesso, o que
permitiu aos trabalhadores
recuperar os direitos que haviam temporariamente perdido, bem como a reintegração
nos seus postos de trabalho,
devidamente indemnizados

e sem terem pago quaisquer
custas judiciais, honorários
ou advogados”.
Por seu turno, o presidente
da OTM-CS, Samuel Matsinhe, explicou que o congresso foi antecedido por conferências provinciais, durante
as quais foram levantadas
diversas questões que preocupam os trabalhadores moçambicanos.
“A precarização laboral, o
recurso abusivo ao despedimento colectivo e a trabalhadores subcontratados através de agências de emprego,
a falta de diálogo social, o
impedimento à livre filiação e exercício da actividade
sindical, a não canalização
da quota sindical retida na
fonte, a redução do papel regulador do Estado como garante da legalidade laboral,
a inoperância da Inspecção-Geral do Trabalho e a não
implantação dos Tribunais
de Trabalho são algumas das
preocupações apresentadas
nas conferências provinciais,
que, para além de fazerem
o balanço da organização
àquele nível, têm o papel de
preparar a realização do congresso”, asseverou Samuel
Matsinhe.

Mambo, gestor do projecto da
Janela Única Electrónica, durante o workshop organizado pela
MCNet subordinado ao tema
“Acordo de Avaliação Aduaneira da Organização Mundial do
Comércio (OMC).
Segundo Guilherme Mambo, o
eValuator irá igualmente trazer

mais facilitação ao comércio,
na medida em que irá reduzir o
longo tempo despendido actualmente em disputas relacionadas
com o valor das mercadorias,
flexibilizando mais o processo
de desembaraço. Adiante referiu
que o eValuator irá trazer mais
equidade no tratamento dos processos, previsibilidade e neutralidade na aplicação das Regras
Gerais de Determinação do Valor das Mercadorias, aprovadas
pelo Decreto 38/2002, de 11 de
Dezembro.
Por sua vez, Dixon Chongo, presidente da Câmara dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique (CDA) e representante da
Confederação das Associações
Económicas de Moçambique
(CTA), disse que mais uma vez
a administração aduaneira em
Moçambique mostra o comprometimento com os objectivos de

redução do tempo de desembaraço das mercadorias que grandemente resulta do processo
de avaliação das mesmas para
efeitos de cálculo das imposições aduaneiras: “É aqui que
sentíamos uma certa fragilidade das Alfândegas, com o valor
das mercadorias a sofrer ajustes
para cima sem explicação clara
ao agente económico”.
Afirmou também que o eValuator traz funcionalidades que irão
ajudar a administração aduaneira a realizar o seu papel com
transparência, comodidade e flexibilidade no processo de desembaraço aduaneiro. “Com esta
ferramenta, passará a ser mais
fácil saber com exatidão, qual é
o método usado pelas Alfândegas para determinação do valor
aduaneiro e consequente cálculo
das imposições aduaneiras”, concluiu Dixon Chongo.

A ministra do Trabalho,
Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, desafia
as lideranças sindicais a
apostarem na negociação
colectiva nas empresas,
como forma de solucionar
pacificamente os conflitos laborais e de promover um bom ambiente de
trabalho.

V

itória Diogo fez
este apelo na
semana pa ssada, na cidade
da Matola, província de Maputo, na cerimónia de abertura do VII Congresso da Organização dos
Trabalhadores Moçambicanos
(OTM-Central Sindical), que,
dentre outros pontos, avalia
o trabalho sindical realizado
nos últimos seis anos e a situação sócio-laboral do País,
eleger novos órgãos deliberativos, aprovar o Plano Estratégico da agremiação para
os próximos cinco anos, bem
como proceder à revisão dos
seus Estatutos, com vista a
adequá-los à necessidade do
seu fortalecimento constante.

No âmbito do processo de modernização das Alfândegas, a
Mozambique Community Network, uma nova ferramenta foi
adicionada à Janela Única Electrónica (JUE) das Alfândegas
cuja finalidade é a de auxiliar no
processo de avaliação das mercadorias importadas. Trata-se de
um sistema de avaliação aduaneira associado a uma base de
dados de mercadorias denominado eValuator.
O desenho e implementação do
eValuator constitui a última
inovação da JUE e vai sobremaneira auxiliar não só na colecta
de receita do Estado, como também no aprimoramento das estatísticas de comércio internacional no que diz respeito ao valor
das mercadorias e a sua descrição comercial detalhada, conforme referido na terça-feira, dia
4 de Dezembro, por Guilherme
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Magazinadas

O debate sobre o belo começou a ganhar corpo, pelo menos como dizem os livros, na Grécia antiga, sendo verdade que depois da escola velha, homens
como Nietzsche desenvolveram mais o assunto. Claro, misturado com as agruras pessoais típico ateu.
No livro “Além do Bem e do Mal”, Nietzsche desconstrói toda a ideia de perfeição do reino dos céus, ao qual se associava a bonita ideia da terra do leite e mel. Cá entre nós, a morte do pai foi um mal que veio para o bem, porque talvez sem tal evento o mundo teria sido privado de colher um filólogo
filósofo, crítico cultural, poeta e compositor do século XIX, cuja obra conseguiu transcender ao tempo de duração na terra do seu autor. A vida é feita
destas coisas.
Engraçado mesmo é que as coisas colocadas cada uma numa fotografia seja a ideia de que os servidores do reino celestial herdarão a terra de leite e
mel, quer a ideia de que a morte é o fim de tudo quer a ideia de Nietzsche de que ‘o buraco é mais no fundo’, porque além do bem e do mal existe a
resposta de todas as perguntas, teríamos como resultado três fotografias igualmente bonitas quando individualmente analisadas.
Hoje pretendemos contar a história em filme, se calhar as várias fotografias conversem entre si.

Amigos da ocasião? Bom, talvez sim! Mas para a fotografia, o
importante é se não ser inimigo. Dois ilustres cidadãos da Pátria
Amada, nos referimos ao académico Jorge Ferrão e o músico e
compositor Hortêncio Langa, degustando um abraço temperado
por um mútuo sorriso. A vida é e tem que ser assim porque, afinal, cada um ‘é porque somos’

Entre dois homens das artes, a fotografia não podia ser mais bonita. Já se disse muitas vezes que as imagens falam por si, uma grossa mentira em boa parte das vezes. Preferimos não cair no erro.
Esta fala por si. Juvenal Bucuane estará em visíveis declarações
de amor pelo mestre Noel Langa. Isso mesmo. Quem disse que um
escritor não pode ser admirador confesso de um artista plástico...
são dois artistas!

Esta é daquelas situações para dizer que na fotografia fica sempre
bem. Se for verdade o que diz um ditado africano, segundo o qual
cada homem é um mundo, então temos necessariamente dois mundos. Dois homens de mundos diferentes, o constitucionalista Hermenegildo Gamito e o banqueiro Paulo Souza tiveram a oportunidade de se exibir à lente de Nilton Cumbe. Talvez os mundos não
sejam tão distantes se considerarmos que podemos estar a falar de
um advogado e um banqueiro superior.

Dá para ver uma “ Lua com todas as fases”, como a própria
poetisa se consideraria se pudesse se definir com um dos seus
trabalhos. É caso para dizer que se Sónia Sultuane é a lua, então o Hélder Martins será o sol! Preferimos esperar a resposta.
O que podemos afirmar agora é que esta é a fotografia mais
homenageada.
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Aniversariantes
Chirlen
Chirlen, gostaríamos de inventar
um grau novo
e especial em
tua honra, pois
não sabemos
se devemos
te chamar de
irmã ou simplesmente de
amiga. “Irmã”
talvez não seja muito
original, mas é o melhor
que conseguimos, pois enriquece a
vida de todos à tua volta e nós temos
muito orgulho de te ter como irmã.
Feliz aniversário!

Renalda
Feliz aniversário!
Que esta data se
repita por muitos anos e que
hoje o teu coração seja iluminado por muita
felicidade que
dure o ano todo.
Desejo que a tua
vida seja longa
e muito feliz e que
sempre estejas perto de
mim, pois aprecia-se muito a tua presença e amizade. Desejamos-te toda
a felicidade do mundo e que todos os
teus sonhos estejam ao teu alcance!

Miseth
Parabéns e muitas felicidades! Que a vida
continue sorrindo e
presenteando-te com
as melhores graças.
Que os sentimentos
mais puros se concretizem sob gestos de
bondade, que a Ciência
encontre aberta as portas
da tua vida para que possas prosperar.
Miseth, o nosso maior desejo é que possas guardar desta realização as melhores
lembranças.

Alfredo Júnior

Mário
Hoje desejo que a tua
caminhada seja longa,
feliz e iluminada pelos raios de alegria,
saúde, amizade e do
amor. Seja onde for
que a caminhada da
vida te levar, saiba
que sempre poderá
contar com o nosso
apoio e amor. Há pessoas
n
a
vida que sempre trazemos dentro
do coração, aconteça o que acontecer,
sabemos que a ligação nunca se quebra.
Parabéns. Votos da tua mãe e irmãos!

Hoje eu quero desejar feliz aniversário para a pessoa que mudou a minha vida.
Tu filho, tu que sempre serás a minha maior alegria,
sempre amado e doador das maiores emoções que
eu já tive.
Sei que poucas vezes uma pessoa muda na vida,
mas eu me tornei outro homem quando tu vieste
fazer parte do meu mundo.
SO dia de hoje me faz olhar para ti e ficar com o
coração apertado, cheio de carinho por essa pessoa
que eu tanto amo.

Yonel
Yonel
Yonel, hoje completas mais um
aniversário e
espero que o
dia te felicite através
de um belo
sorriso do
sol entrando pela tua
janela, para
que tu possas
sentir a graciosidade da vida e
como ela se revela feliz
por meios de pequenas coisas.
Espero que possas estar rodeada
de pessoas que te amam, dos
amigos e familiares. Recebas
muitos abraços, beijinhos e
carinhos para toda a eternidade.

Para os teus pais Alfredo Langa e Marta Manico.
Parabéns querido filho. Feliz aniversário!

Laura
Parabéns! Que o teu
dia seja tão lindo
como o teu sorriso
e te ofereça muitas
felicidades iguais
ao respeito que
nutres pela vida.
Que esta nova etapa
chegue recheada de
muita saúde e novas oportunidades para concretizares os
teus mais ambiciosos sonhos. Votos dos
teus amigos.

Patrícia

O dia de hoje é para
reflectir sobre a nossa amizade, nossas histórias, segredos, tudo o que
passamos juntos
está devidamente
guardado no meu
coração. Espero
que saibas que o que
precisares eu estou
disponível hoje, amanhã
e enquanto poder. Desejo
q u e
neste teu dia muitos amigos e
familiares se lembrem de ti e te dirijam palavras bonitas, dizendo-te como és importante
e especial. Votos dos teus familiares.

Plínio
Celebrar o dia do
aniversário é uma
nova oportunidade que a vida
nos dá todos
os anos de
reavaliarmos
a nossa conduta e realizar
mudanças, afinal o sentimento
de renovação nos
invade por cada aniversário. Por isso desejamos que realizes de todas as mudanças necessárias e que sejas sempre
muito feliz nas tuas escolhas. Feliz
aniversário!

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com ou jornalmagazineinde@gmail.com
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Inauguração de Wire Wars expõe Guerra nas Estrelas

cultura

Decorreu na Fundação Fernando Leite Couto (FFLC) a exposição de esculturas de arame de
tecnologia mecanizada, inspirada numa das mais emblemáticas histórias do cinema: Guerra nas
Estrelas, do artista plástico Wire Wars, que consiste em trabalhos de artesanato feitos de arame.

Mazuze funde o tradicional e o
moderno com “Moya”

Matxakhosa
defende
biodiversidade
Está patente, desde semana passada, no Auditório do
BCI, em Maputo, a exposição de cerâmica “Diversidades”, do artista plástico moçambicano Matxakhosa.
A arte de Matxakhosa apela-nos, nesta mostra, “para
uma reflexão sobre os efeitos das mudanças climáticas
(que influenciam a subida da
temperatura, elevação do nível das águas do mar, desertificação dos solos, etc.) que
atentam contra a integridade
humana” – refere uma nota
sobre a exposição.
Falando à margem da cerimónia de abertura, Matxakhosa enfatizou que “o
maior enfoque da exposição
é a componente do meio ambiente, na sua diversidade,
do ponto de vista da fauna,
da protecção das zonas costeiras, e da protecção das espécies, em si, e da flora”. Explicou mais adiante que nesta
individual, faz uma simbiose
entre a forma e os signos.
“Os signos estão num contexto. Transmitem alguma
informação, mas as formas
também não são deslocadas,
elas remetem ao público o
papel de desfrutar, tendo em
conta essa dualidade de abordagem” – disse.
Olhando para trás e debruçando-se sobre a sua relação
com o Banco, o artista lembrou que o BCI é “uma casa
onde fiz uma exposição muito importante da minha vida
artística, há 19 anos. Numa
semicolectiva que fiz, na altura, a Mediateca funcionava
na Avenida 24 de Julho, no
Pigale. Fiz lá uma exposição
muito importante, que marcou uma época importante
da minha produção artística
e da minha forma de ser, na
arte… na cerâmica”.

“Moya” é o título do novo
álbum de Ivan Mazuze.
Lançado a 30 de Novembro, com o rótulo da
Losen Records. O álbum
é uma cativante fusão da
música tradicional com a
moderna.

M

azuze funde
a tradicional
e a moderna
com “Moya”
“Moya” é
o título do novo álbum de
Ivan Mazuze. Lançado a 30
de Novembro, com o rótulo
da Losen Records, o álbum é
uma cativante fusão da música tradicional com a moderna.
Ao quarto álbum, Ivan Mazuze fundiu as diferenças culturais em busca de elos que
conectam a música tradicional com a contemporânea.
A escolha de instrumentos,
neste álbum com 11 faixas
varia entre o saxofone, piano, guitarra, baixo, tablas,
kora e cabaça. Moya explora
a música religiosa usada nos

Ivan Mazuze
rituais de possessão espiritual
chamados Xikwembu.
O álbum abre com a faixa
“Rohingya”, e, apesar de ritmicamente relaxada, tem um
toque meditativo e reflexivo
inspirado no povo Rohingya
de Mianmar, que foi deslocado da sua terra natal em
2017. Segue “Mantra”, uma
fascinante visão de costumes
comuns entre algumas importantes práticas religiosas

Lançamento do
Jornal Feminino ICEF
Define-se como publicação
periódica informativa e não
doutrinária, predominantemente consagrada à informação geral, sem excluir, em limites adequados de extensão
e profundidade, a informação
especializada.
É um jornal independente do
poder político, bem como de
grupos económicos, sociais e
religiosos, regendo-se por critérios de pluralismo, isenção
e apartidarismo, o que implica estilo e forma distanciados
na abordagem de quaisquer
temas.
Adopta como propósito uma
informação rigorosa e competente, no sentido do mais
completo possível apuramento dos factos, equilibrada
pela audição dos interesses
envolvidos e objectiva, atra-

vés da análise dos acontecimentos.
O jornal respeita e prossegue a sua honrosa tradição
de porta-voz dos interesses
e dos direitos das camadas
menos favorecidas da sociedade moçambicana, sem
que tal orientação signifique
transigência com práticas
demagógicas ou sensacionalistas.
ICEF Jornal Feminino, por
intermédio dos seus jornalistas, colaboradores e sob a
responsabilidade do seu director e editor, compromete-se a respeitar a legislação
aplicável à actividade jornalística, designadamente a Lei
da Imprensa (Lei nº 18/91
de 10 de Agosto), bem como
os princípios éticos e deontológicos da profissão.

africanas. O mantra é um
enunciado sagrado, um grupo de sons ou palavras, que
se acredita que tem poder
psicológico e espiritual. A
faixa combina um mantra
de fogo rápido com interacção instrumental convincente
e soberbo sax, solo alto de
Ivan.
“Masessa” é, historicamente,
um sobrenome desenvolvido
para classificar as pessoas em
grupos, por ocupação, local
de origem, parentesco e até
mesmo características físicas.
A faixa abre percurssivamente levando a uma declaração
temática estimulante e assim
a solos dos pianistas Olga
Konkova e Ivan.

Segundo Mazuze, “Moya”,
que significa alma em Xichangana, quer ser a busca
duma conexão num contexto
espiritual. “Significa simplesmente em busca de almas
musicais.
“Lunde”, de todas as faixas
é a única não composta por
Mazuze. O texto é de Hanne Tveter e foi inspirada na
música folclórica norueguesa
tradicional e relaciona-se especificamente com a região
de Telemark, onde Ivan passa grande parte do seu tempo em reflexão, inspirando-se
na abundante beleza natural
da região. A faixa inclui um
tremendo solo de guitarra do
guitarrista Bjørn Vidar Solli.

Actores moçambicanos levam teatro
à comunidade através do debate

O Centro do Teatro do Oprimido juntou actores e amantes do teatro na Feira de
Hulene, para um colóquio de
debates, com o objectivo de
criar condições para que o
sonho de aplicar as técnicas
teatrais aprendidas na academia se materializasse na comunidade, visando projectar
o futuro do teatro em Moçambique.
A exploração de espaços
alternativos é um dos focos
do colóquio, organizado em
parceria com a Plataforma
Mbenga Artes, Reflexões e
Teatro do Oprimido. O evento contribuiu para uma reflexão sobre o que foi feito, e o
cenário actual com vista a se
projectar melhor o futuro do
teatro em Moçambique.
A ideia de levar as palestras
teatrais para junto das comunidades surge em 2016,

depois de um dos integrantes
do Grupo de Teatro do Oprimido ter assistido um espetáculo teatral apresentado
por um grupo de estudantes,
num dos bairros periféricos
da cidade de Maputo.
Falando aos presentes, um
dos palestrantes, que responde pelo nome de José,
disse que na era colonial os
missionários socorriam-se
do teatro para passar mensagens relacionadas com a
educação no contexto colonial e a religião.
Por seu turno, o actor conceituado Adelino Branquinho disse que no País há
falta do colóquios deste género, para divulgar de facto
o teatro e fazer passar mensagens, onde o teatro não é
uma coisa substantiva, mas
que envolve muitas sensibilidades e aglutina culturas.
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Lançamento da antologia de poesia
“Soletras Esse Verso”

Amantes da cultura debatem
técnicas de escrita e poesia
improvisada
O Teatro Avenida foi o
local que recentemente
deu o salto das múltiplas
jornadas de trabalho sobre poesia, improvisação
poética, técnica do repentismo e redes sociais.
Trata-se de actividades
realizadas pela Embaixada
de Espanha em Moçambique e teve como base
transversal a criação
poética e aprendizagem
de técnicas de escrita.

O

Adelina Pinto

s workshops
realizados
pela Cooperação Espanhola (Programa
ACERCA) contaram com a
parceria do Teatro Avenida,
Fundação Fernando Leite
Couto e Brado Africano do
Bairro de Mafalala, tendo
sido orientados pelo poeta
cubano e repentista Alexis
Dias Pimienta e pelo poeta e cantor espanhol Juanlu
Mora, tendo unido profissionais e amantes de cultura,
com o objectivo de criar redes de contactos interpessoais.
Os workshops têm como base
transversal a criação poética, a aprendizagem de técnicas de escrita, improvisação
poética, criação e difusão
da obra de um ou de vários
autores nas redes sociais. Estes workshops de formação
visam facultar ferramentas,
metodologias e conhecimentos teórico-práticos para
criar poesia de qualidade e
difundi-la nas plataformas
adequadas.
De acordo com o poeta cubano e repentista Alexis Dias

Pimienta, “a poesia é um
jogo muito sério”, é uma oficina intensiva e dinâmica focada nas técnicas de improvisação poética oral e escrita,
tomando como referência as
obras do pedagogo italiano
Ganni Rodari e do filósofo
holandês Johan Huizinga que
fundidas criaram o método
Pimienta: jogos e exercícios
com palavras, rimas, sinónimos, versos e estrofes.
Pimienta disse que na poesia
improvisada não existe um
poema igual a outro, com
isso, em cada país deve haver
uma poesia improvisada. O
mais essencial é precisamente
o papel da rima que une estrofes e versos. De igual forma pensar na arte poética, a
importância que lhes permitirá rimar com a concordância.
Para Pimienta, a arte do
repentismo é composta de
integralidade da pessoa que
a recebe, por isso, estar em
constante recepção e renovação das diferentes áreas do
conhecimento, desenvolveu
nos poetas melhores capacidades interpretativas e maiores recursos literários na hora
de executar a sua criação
poética.
A oficina contou com outras
aplicações como suporte de
aprendizagem e desenvolvimento de improviso.
Durante a oficina, que teve
a duração de três dias, focalizou-se também no uso de
novas tecnologias, nomeadamente Youtube, redes sociais, WhatsApp, Skype e
outros aplicativos como suporte de aprendizagem e desenvolvimento de improvisação para que os participantes
analisassem em pouco tempo
os resultados que possam
aplicar nas respectivas áreas
de trabalho, de maneira on-line e off-line.

O Centro Cultural Português,
em Maputo, acolheu recentemente um projecto literário,
uma iniciativa promovida
pela revista Soletras. Foi o
lançamento de uma antologia
de poesia moçambicana intitulada Soletras esse Verso, que
marcou, também, as celebrações do 4º aniversário desta
publicação.
Depois de ter sido apresentada
na Beira, no passado dia 30 de
Outubro, Soletras esse Verso é
agora apresentada com destaque em Maputo, numa sessão
única que contará com a presença e participação do organizador da publicação, Gustavo Sabamba, e dos autores
que participam nesta obra
como Hera de Jesus, Hirondina Joshua, Lourenço Paulo,
Melita Matsinhe e Obedes Lobadias.
Soletras esse Verso integra
50 poemas, cujas temáticas e
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estilos diversos resultam de
uma dádiva feita pela Associação Kulemba a antigos colaboradores da revista, fundada na
Beira, no início de 2014.
Publicada sob a chancela da
Editorial Fundza, com sede

na Beira, a Soletras esse Verso
faz parte de um antigo propósito dos fundadores da Associação Kulemba, de encontrar
uma plataforma que permitisse divulgar os trabalhos
literários de jovens escritores
moçambicanos e estimular a
produção regular de textos
poéticos.
O escritor Dany Wambire,
coordenador da Kulemba,
considera que esta é a materialização dos anseios dos fundadores da revista de ver divulgado o trabalho produzido
por inúmeros escritores que
trabalham em Moçambique,
alguns com menor visibilidade.
Dany Wambire tem como
objectivo dar continuidade
a este projecto, publicando
outras antologias com outros
colaboradores da revista que
actualmente dirige.
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Muhammad Sidat já trabalha na CAF

desporto

Muhammad Sidat, filho do antigo presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feizal Sidat, já
trabalha desde segunda-feira na Confederação Africana da modalidade (CAF) como gestor de licenciamento de clubes, cargo para o qual foi contratado em Setembro.

Arbitragem feminina começa a
ganhar espaço no Moçambola

Portugal vai
ter Mundial de
moto GP
Eleito presidente da FIM.
Jorge Viegas é o primeiro
português no cargo de topo a
nível mundial e vai liderar os
destinos do motociclismo até
2022, Moto GP no Estoril ou
Algarve até 2021 em Portugal.
De forma serena, com a tranquilidade de quem sabe a altura das enormes exigências
que se antevêem, Jorge Viegas foi eleito no último sábado presidente da Federação
Internacional de Motociclismo (FIM), para os próximos
quatro anos.
O algarvio, nascido em Faro,
sucede, aos 61 anos, ao venezuelano Vito Ippolito e
tem ideias bem claras para
o mandato que inicia a 1 de
Janeiro de 2019. Acredita
no «regresso de Moto GP a
Portugal», apoiando-se nas
«indicações muito positivas
do Governo, de querer trazer

o Mundial de volta ao país,
seja onde for, no Estoril ou
Algarve», referiu, reiterando:
“Declarações muito recentes
por parte dos governantes
sublinham essa vontade, mas
é preciso deixar claro que só
intenções não chegam. É preciso cumprir diversas premissas, nomeadamente a nível
financeiro e é preciso um lugar no calendário, o que não
é fácil, tantos são os interesses neste capítulo. Claro que,
mesmo antes de ser eleito
presidente da FIM, já desenvolvia contactos e pressões
nesse sentido”. In Abola.pt

A Liga Moçambicana de
Futebol, FMF, divulgou
na semana passada um
comunicado oficial que
torna público a homologação da classificação final
do Moçambola do presente ano, bem como dos
concursos de prémios do
mesmo. O destaque vai
para a classe de arbitragem, com maior enfoque
para a árbitra Ema Novo.

A

Alfredo Langa
pesar de já se
saber os vencedores da edição
do Moçambola-2018 e os
seus premiados, de acordo
com o Artigo nº 64, do Regulamento de Competições,
a Liga Moçambicana de Futebol torna público a homologação da classificação final
do Campeonato Nacional de
Futebol (Moçambola) edição
2018, bem como dos vencedores dos concursos dos prémios do Moçambola.

Neste caso, o campeão nacional de futebol da presente
época é a formação da União
Desportiva do Songo. Nos 30
jogos efectuados venceu 17
jogos, empatou 7 e perdeu 6
jogos. Marcou 38 golos e sofreu 26, totalizando 58 pontos.
Nesta homologação, o maior
destaque vai para a classe da arbitragem, onde foi
eleita a melhor árbitra, contrariando o habitual em que
o prémio era vencido pelos masculinos, desta vez a
proeza coube a Ema Novo.
A nova referência da arbitragem moçambicana teve
no total 260 pontos, onde
80 foram atribuídos pela
CNAF, 180 pelos delegados.
Segundo o comunicado oficial da LMF, são despromovidos do Moçambola os
seguintes clubes: Clube Desportivo Universidade Pedagógica, Clube 1º de Maio de
Quelimane e Clube Sporting
de Nampula. É proclamado
vencedor do concurso Fair –
Play do Moçambola – 2018
o Clube Sporting de Nampula.
Para o Moçambola – 2018
não houve vencedor do Concurso melhor marcador, por
incumprimento do previsto

no artigo 62º do Regulamento de Competições em vigor.
É proclamado vencedor do
Concurso Guarda Redes menos batido do Moçambola –

2018, o atleta do Clube dos
Desportos da Costa do Sol,
José Guirrugo. Este último
encontra-se neste momento
sem clube.

UDS fora da Liga dos Campeões

A União Desportiva do Songo foi eliminada, esta quarta-feira, da corrida à fase de
grupos da Liga dos Campeões Africanos de Futebol,
ao perder diante do Nkana
FC da Zâmbia, por 1-0, em
jogo da segunda mão dos 16
avos-de-final. O único golo
do jogo foi marcado por
Kampamba aos 46 minutos.
Com esta vitória, o vice-campeão zambiano voltou a

exibir a sua supremacia frente ao campeão moçambicano,
treinado por Nacir Armando, já que na primeira mão
tinha ganhado por 2-1. Com
a eliminação da UD Songo,
Moçambique fica sem representantes nas Afrotaças. A
aposta do clube da Vila do
Songo, na província de Tete,
passa agora por revalidar o
título e conquistar a Taça de
Moçambique.
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Bronze para os masculinos e prata
para os femininos no voleibol

Moçambique participou
recentemente no Africano de voleibol da Zona VI
, em seniores femininos e
masculinos, com duas formações, nomeadamente
Universidade Pedagógica
de Nampula e a Autoridade Tributária de Moçambique.

E

m termos de resultados desportivos no que diz
respeito aos femininos, a Universi-

dade Pedagógica de Nampula
falhou e participou pela primeira vez numa final, tendo perdido e ficado com a medalha de
prata.
O certame teve lugar em Durban, no pavilhão da Universidade de Kwazulo Natal, na
vizinha África do Sul.
A Universidade Pedagógica de
Nampula não conseguiu conquistar o título africano de voleibol da Zona VI em seniores
femininos ao perder, na sexta-feira passada na final diante
do Correctional Sunrise da eSwatini, por 2-3.
Em masculinos, a formação
da Autoridade Tributária de

Moçambique foi eliminada nas
meias-finais pelo UZ Wolves do
Zimbabwe, por 1-3. Assim, ficou com a medalha de bronze.
Para além da conquista das
medalhas de prata e bronze,
muitos atletas se destacaram
individualmente no certame.
Em masculinos, o melhor servidor foi Ainadino e passador
Alberto. Melhor atacante Ainadino, todos da Autoridade Tributária de Moçambique. Em
femininos, a melhor passadora
Asha e melhor líbero Juliana,
melhor jogadora Ana Paula,
todas da Universidade Pedagógica de Nampula. Alfredo
Langa

Nicolau Manjate com presente de Natal no hóquei
O Presidente da Federação Moçambicana de Patinagem, Nicolau
Manjate, foi nomeado Presidente
do Comité Africano de Patinagem,
durante o congresso da agremiação
realizado a 28 de Novembro, no
Cairo, Egipto.
Segundo jornal A bola, Manjate irá
dirigir este organismo durante dois
anos, sendo que o principal objectivo passa por dinamizar a prática
do hóquei e a corrida de patins em
linha, no continente. Esta nomeação irá permitir que Moçambique,
uma das referências do hóquei em
patins ao nível mundial, tenha cada
vez mais voz activa nos congressos
internacionais.
A título de exemplo, em 2011 Nicolau Manjate foi nomeado vice-presidente do Comité Internacional
de Hóquei em Patins (CIRH) para
o desenvolvimento da modalidade
em África.
Com esta nomeação, Manjate passou a ser membro do próprio Comité Internacional. Cinco anos depois,
ou seja, em 2016, foi nomeado presidente da mesma agremiação, no
decurso do congresso realizado em
Cotonou, no Benin.
Alfredo Langa
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PARABÉNS ERLINA COSSA (I)
Geração terrorista!
Sou Moçambicana, mulher, nasci e cresci aqui presenciando as lutas das mulheres da minha comunidade,
com as quais me inspiro na luta pelo meu belo país.
Se tenho 35 anos sou da geração que viveu um pouco
do terror da guerra civil mas mesmo assim não éramos
terroristas, talvez porque sabíamos o que era viver
aterrorizados.
Por causa da guerra a minha família chegou a Maputo
em 1988 vindo da Zambézia onde nasci. Embora fosse
pequena, 3 anos, aqui cresci admirando a beleza da
cidade que se tornara minha.
Cresci em Laulane a 30 minutos da praia do costa
do sol.
Recordo - me bem que era tão perto mas tão perto
que era um prazer para mim caminhar com grupo de
crianças para o mar refrescar- se e pescar nas valas
de nhaca (zona baixa onde se fazem machambas).
Recordo me também da beleza de Costa do Sol, o
cheiro da natureza, da lama dos mangais que cobriam
todo aquele espaço que hoje foi substituído por pedras
muito grandes que antes sabia que ficavam nas montanhass de Namaacha, lá depois Boane onde minha
mãe tinha machambas de onde tirava o milho pra fazer
chima e comer com magumbas e matayinha que outras
mulheres, guerreiras como a minha mãe, vendiam em
bacias cantando “ a má gumba halenu, a ma tayinha
halenu”, estávamos em guerra ou a tentar superar os
seus estragos depois de 1992, mas recordo- me que
o mar eram tão generoso connosco.
Generoso?
Talvez esta não seja a palavra certa.
Nós é que éramos generosos com o mar e ele nos
agradecia dando - nos peixes mas muito peixe, e não
sabíamos. Talvez a guerra ajudasse porque não tínhamos tempo para o txiling, nossa preocupação era
lutar pra superar- se do trauma das guerras.
Recordo- me que os peixinhos pegávamos até nas
valas das machambas porque eram tantos meu Deus...
Haaa que saudades! (Continua…)
Leia se faz favor: Estimado Carlos Serra! Nunca
houve, nem há praia do ATCM!O que houve sim, foi
um evento em frente da pista e à revelia do ATCM,
que deixou aquela zona toda cagada!!! Tal e qual,
como na Praça da Independência, quando acontece
o mesmo!...O pior é que é nessa mesma Praça, que
tem-se realizado SOLENEMENTE, a tomada de posse
dos últimos Chefes de Estado de Moçambique; e esta
Carlos Serra!

antonio.marques17@hotmail.com
``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM Inhambane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM Nampula, Domingo
das 18.00horas às 19.00horas e em todo o mundo no site:
www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco

Equi
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Para assuntos
Administrativos e
Comerciais

Aluga-se
Aluga-se mini-buses
para transporte de
passageiros, casamentos,
viagens, excursões, etc.

Email:
Multimediacomercial18@gmail.com

Contactos;
843700783/ 847618156

Telemóvel:
820152830/847684840

Rua da Concórdia (Oliveira) n°38; 1° andar único, no bairro da Malhangalene “A”, na cidade de Maputo.

Couana estagia na RAS para a
dupla batalha no Moçambola
A Liga Moçambicana de
Futebol, LMF, através
do seu respectivo presidente, Ananias Couana,
esteve recentemente
na República da África
do Sul (RAS) em busca
de novas parcerias para
elevar o Moçambola
a altos patamares da
globalização, que terá
a dura missão de criar
recursos para que o
Moçambola não tenha
outro figurino no próximo ano.

O

Alfredo Langa

Moçambola
terminou com
muito sacrifício, quando
chegou a estar em perigo de não ir até
ao fim, mas devido a uma
injecção financeira governamental a prova chegou ao
fim.
Como grande TPC, a direcção da Liga Moçambicana de Futebol, chefiada por
Ananias Couana, tem como
missão lutar para não alterar o figurino da prova por
falta de recursos, globalizar

Ananias Couana trabalhando na África do Sul
o Moçambola no que diz
respeito a tornar o produto Moçambola uma marca
apetecível para as grandes
cadeias televisivas.
Para isso, o presidente da
Liga Moçambicana de Futebol, Couana, efectou recentemente uma visita a
África de Sul, muitíssimo
importante para a vida da
instituição que dirige, para
procurar soluções para a
internacionalização do Moçambola.
Segundo apuramos, Couana
manteve encontros separados com as empresas Multichoice e Air Vantage, na
cidade sul-africana de Joanesburgo. As reuniões visam
consolidar o Moçambola.

Com a Multichoice, Ananias
Couana discutiu as transmissões televisivas do Moçambola, tendo aquela empresa, provedora de serviços
de televisão, manifestado total interesse em apostar no
futebol moçambicano.
Na mesa de negociações, as
duas entidades discutiram
propostas concretas sobre
a transmissão dos jogos
da prova nacional, que incluem um programa televisivo semanal de uma hora
na Supersport, inteiramente
dedicado ao produto Moçambola.
Já no segundo encontro, o
líder da Liga Moçambicana
de Futebol reuniu com a Air
Vantage, uma multinacional
que opera na área de criação

tecnológica. Neste encontro,
as duas instituições e futuras parceiras manifestaram
vontade de juntas trabalharem na imagem do futebol
moçambicano, através da
criação de conteúdos audiovisuais rentáveis, que sejam
todavia uma mais-valia para
a consolidação da marca
Moçambola em Moçambique e no estrangeiro.
De referir que, nestes dois
encontros, que se enquadram na estratégia de busca
de parceiros internacionais
para a viabilização do Moçambola e consolidação desta marca em Moçambique e
no estrangeiro.
Outro TPC no bolso de
Ananias Couana é o figurino
do Moçambola para o pró-

ximo ano, onde a vontade
manifestada é de manter o
actual, mas tudo vai depender de capacidade financeira
da LMF.
De recordar que a Liga
Moçambicana de Futebol
(LMF) apresentou há alguns meses, na cidade de
Maputo, a proposta de três
figurinos do Moçambola de
2019, para fazer face ao problema da exiguidade de fundos que aquela entidade tem
enfrentado nos últimos anos
para a realização da prova.
Assim, no segundo modelo
apresentado o campeonato
seria discutido em duas fases. Na primeira, as equipas seriam distribuídas em
dois grupos de oito cada.
O primeiro grupo seria
composto por equipas das
regiões Centro e Norte,
com a excepção do Ferroviário da Beira, que completaria o segundo grupo,
constituído por equipas da
zona Sul.
De acordo com a proposta, a prova seria disputada
num sistema de todos contra todos em duas voltas e
apurar-se-iam os primeiros
cinco classificados de cada
grupo, para a fase seguinte
nacional. Esta fase também seria disputada num
sistema de todos contra
todos. No total, neste modelo seriam disputadas 32
jornadas.
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