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O director-geral do Instituto 
Nacional de Segurança So-
cial (INSS), Alfredo Mauaie, 
reafirmou a necessidade de 
os gestores estarem cada vez 
mais unidos, firmes e alinha-
dos 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 Se-
gurança Social.
Alfredo Mauaie fez este pro-
nunciamento há dias, na ci-
dade da Beira, província de 
Sofala, na abertura da reu-
nião 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 pen-
sionistas que, pela primei-
ra vez, passou a ser feita de 
forma biométrica, o que per-
mite maior celeridade e segu-
rança ao processo.
Desde a sua introdução, em 
Maio de 2017, a plataforma 
M-Contribuição já teve mais 
de 800 mil visualizações, sen-
do que mais de 67 mil bene-
ficiários cadastraram-se ao 
sistema e controlam a sua 
situação contributiva sem in-
tervenção do INSS.

Mulher de empresário português raptado em Sofala não desiste     
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. 

DG defende união 
e firmeza na 
gestão do INSS

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 conti-
nuam com a maior fatia 
do bolo orçamental, em 
detrimento de sectores 
de produção e desenvolvi-
mento humano.

Elísio Muchanga

Num orçamento 
qu e  c on t em -
p l a  d e spe s a s 
no valor de 324 
mil milhões de 

meticais e receitas que as-
cendem a 244 mil milhões 
de meticais, donde duzen-
tos 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 ofere-
ce a maior parte do valor aos 
sectores de Defesa e Seguran-
ça. 

Segundo a proposta, já trans-
formada em lei, o Governo 
alocou 117.315.89 contos às 
Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique e 78,454,75 
contos à Força de Interven-
ção Rápida e 91.609.05 con-
tos aos Serviços de Informa-
ção e Segurança do Estado.
 De acordo com o Primeiro-
-ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário, o critério de dis-
tribuição dos recursos previs-
tos no OE de 2019 visa gerar 
impacto na melhoria de vida 
da população. A educação, 
saúde, infra-estruturas, agri-
cultura, 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%, indi-
cou.
 Em termos de implemen-
tação 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 pro-
fessores 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 im-
plementar medidas de con-
tenção da despesa pública, 
concernentes à emissão e ges-
tão da dívida pública e ga-
rantias previstas, assim como 
medidas para dinamizar o 
mercado de capitais.
 Ainda no quadro dos es-
forços para racionalizar a 
despesa pública, o Governo 
pautará por melhor priori-
zação de ganhos e eficiência 
dos projectos de investimen-
to, optando por aqueles que 
possuam elevadas taxas de 
retorno económico e social.
Entretanto, a oposição chum-
bou os dois documentos com 
o argumento de que estes 
não reflectem as reais neces-
sidades do povo, neste sen-
tido, a bancada parlamentar 
do Movimento Democrático 
de Moçambique disse que a 
lei não contém informações 
sobre o impacto orçamen-
tal previsto sobre as dívidas 
e garantias que têm origens 
nos empréstimos contratados 

pela EMATUM, ProIndicus 
e MAM. 
O MDM diz ainda que o Go-
verno 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 sec-
tores que irão contribuir para 
o aumento previsto, tendo 
em conta a previsão do cres-
cimento económico de apenas 
5 porcento para o ano 2018.
Para o MDM, a maior par-
te das instituições de defesa 
não conheceram cortes no 
fundo de investimento, an-
tes pelo contrário tiveram 
aumentos nos fundos de fun-
cionamento, quando grande 
parte de outras instituições, 
excepto as de Justiça e o 
Conselho Nacional de Com-
bate ao HIV-SIDA, tiveram 
reduções tanto no funciona-
mento 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 man-
tém-se no OE para 2019 a 
estratégia de angariação de 
recursos, como nos anos an-
teriores, as pequenas em-
presas e os cidadãos pagan-
do mais impostos do que as 
grandes multinacionais. Com 
a actual crise, as famílias, os 
cidadãos e as pequenas em-
presas estão com reduzida 
capacidade financeira.
Para a Renamo, a lei tende 
a obrigar aos moçambicanos 
a sacrifícios, a redobrar es-
forços na entrega ao traba-
lho, enquanto os gastos su-
pérfluos continuam a ocorrer 
em benefício da elite gover-
nativa.
 Com esta proposta,  os 
graves problemas dos sec-
tores sociais, como edu-
cação, saúde e infra-es-
t ruturas ,  manter - se -ão , 
e，consequentemente o insu-
cesso escolar, a desnutrição 
e outras pandemias.

Defesa e serviços secretos com 
maior fatia do bolo orçamental

O critério de distribuição dos recursos previstos no OE de 2019 visa gerar impacto 
na melhoria de vida da população, Carlos Agostinho do Rosário
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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 Con-
selho Constitucional (CC) 
submeteu à Assembleia 
da República (AR) uma 
proposta que, em suma, 
solicita acréscimo de sub-
sídios em quatro pontos 
e mais viaturas. 

Nelson Mucandze

Num País onde 
um quarto da 
população é al-
tamente vulne-
rável ao risco de 

cair na pobreza, com a Polí-
cia ainda a receber 5,800 me-
ticais mensais, sem falar do 
salário do enfermeiro e pro-
fessor que começa nos 4,715 
e 6,700 meticais, os mais ri-
cos 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 assis-
te um esforço do Governo em 
taxar tudo o que é e não é 
imposto, para garantir o nor-
mal funcionamento das suas 
instituições, exigem regalias 
durante e depois de findar o 
mandato, para si e familia-
res.
A proposta de Lei nº06/2006, 
de 2 de Agosto, segundo ex-
plica o CC, vem para actuali-
zar a Lei Orgânica do Conse-
lho Constitucional, por forma 
a incluir as novas competên-
cias 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 delibe-
rar sobre a demissão do go-
vernador de província e do 
administrador de distrito, e 
ainda sobre a dissolução das 
Assembleias Provinciais, Dis-
tritais e Autárquicas. Os pri-
meiros passam a ser eleitos 
a partir de 2019, enquanto a 
eleição das Assembleias Dis-
tritais passa a vigor em 2024.
O Conselho Constitucional 
propõe um acréscimo e ac-
tualização de artigos que 
abordam os direitos e rega-
lias dos juízes-conselheiros. 
Concretamente, os juízes do 
CC, embora tendo, querem 
residência condigna, devida-
mente 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 incapa-
cidade; subsídio de férias cor-
respondente ao seu salário 
base; subsídio de instalação 
no início do mandato; sub-
sídio de exclusividade e de 
risco e subsídio de compen-
sação quando resida em casa 
própria.
No que diz respeito a assis-
tência médica, na sua pro-
posta, os membros do CC 
passam a ter assistência gra-
tuita, passando a incluir a 
medicamentosa, benefician-
do, além do juiz-conselheiro 
e seu cônjuge, os filhos me-
nores e outros dependentes a 
seu cargo.
O mesmo poderá vir a acon-
tecer com o direito a passa-
porte diplomático que, para 
além de beneficiar apenas o 
juiz-conselheiro e seu cônju-
ge, 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 exclusivi-
dade no exercício da função 
de juiz-conselheiro do CC.
Ainda sobre a remunera-
ção, o documento propõe 
que na data em que com-
pletar 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 sala-
rial, 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 aco-
modar 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 Agos-
to, diz que o juiz-conselheiro 
que tenha exercido funções, 
pelo menos um mandato e 
cuja cessação não resulte de 
motivos disciplinares ou cri-
minais, 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 au-
mentos especiais, desde que 
tenha descontado para a pen-
são de aposentação. Inclui, 
ainda, os subsídios actualiza-
dos; o cartão de identificação 
próprio e manutenção de tra-

tamento protocolar específi-
co da função e uma viatura 
para uso pessoal, de cinco em 

cinco anos, às custas do Es-
tado.
A proposta da Lei do CC foi 
remetida no dia 16 de Outu-
bro, 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 

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 Mo-
çambique (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, con-
cretamente 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 no-
vos postos de trabalho após 
o arranque da produção. Se-
gundo Pedro Cruz, director-
-geral da cervejeira, a CDM 
irá gerar um impacto posi-
tivo não só na comunidade 
local, mas também na econo-
mia 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 mi-
lhões de litros para 200 mi-
lhões por ano.  
Ele referiu que a nova unida-
de fabril será adicional, não 
vai substituir a actual. A 

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

importadas.
“Esta será a quarta fábrica 
de produção de cerveja em 
Moçambique, as outras es-
tão localizadas em Maputo, 
Beira e Nampula”, frisou.
De acordo com o director-
-geral da CDM, com tec-
n o l o g i a s  d e  p r odu ç ã o , 

embalagem e enchimento 
modernos prevê-se que a 
nova fábrica possa cabal-
mente responder a deman-
da do mercado, antevendo-
-se que a médio prazo as 
marcas actualmente impor-
tadas sejam produzidas lo-
calmente. Isso fará com que 
se reduza significativamen-
te a injecção de divisas no 
exterior, devido aos paga-
mentos a fornecedores.
“Assim， a CDM pretende 
continuar com o seu papel 
no desenvolvimento da eco-
nomia moçambicana, numa 
altura em que a mesma foi 
galardoada pela Autorida-
de 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 tra-
jectória 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 

CDM vai construir nova fábrica
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Ataques em Cabo Delgado não ameaçam projectos de gás natural  

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.  

Populares de 12 aldeias do dis-
trito 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 lo-
cais, citadas pela ANGOP.
Segundo a mesma fonte, a po-
pulação decidiu perseguir os su-
postos atacantes depois de des-
conhecidos 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 Ma-
chava, depois de o veículo ter 
sido incendiado por desconhe-
cidos, quando voltava da mata 
onde tinha ido apanhar casta-
nhas de caju.
Na mesma altura, duas pessoas 
foram assassinadas a catana por 
desconhecidos na mesma zona.
Estas vítimas juntam-se a ou-
tras quatro pessoas que morre-
ram também no fim-de-semana 
durante dois ataques a acampa-
mentos de agricultores em zonas 
remotas do distrito de Mocím-
boa da Praia.
Residentes do distrito de Mue-
da, que ainda não registou ne-
nhum ataque, juntaram-se aos 
populares de Nangade na per-
seguição aos supostos atacantes, 
num gesto de solidariedade.
Os dois distritos estão separados 
por uma distância de 100 quiló-
metros.
Fontes locais relataram que uma 
das vítimas da ação popular é 
um militar desertor e a outra é 
um polícia expulso da corpora-
ção.
A população incendiou 17 casas 
localizadas nas aldeias assoladas 
pela violência, acusando os pro-
prietários de fazerem parte dos 
grupos que fazem incursões na 
região.
Desde há um ano, segundo nú-
meros oficiais, já terão morrido 
cerca de 100 pessoas, entre resi-
dentes, supostos agressores e ele-
mentos das forças de segurança.

População mata três 
homens acusados de 
ataques a aldeias de 
Nangade

Caça furtiva: Magistrados treinados 
para lidarem com redes criminosas

Procuradores, agentes do 
Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal (SERNIC) 
e fiscais das Áreas de 
Conservação das pro-
víncias de Inhambane, 
Gaza e Maputo foram 
formados, semana finda, 
em matérias de crimes de 
fauna bravia. O denomi-
nador comum nos discur-
sos feitos na cerimónia 
de abertura é de que o 
sucesso do combate à 
caça furtiva depende do 
envolvimento de todos 
os actores.

Nelson Mucandze

Foi uma  s ema -
na tensa para os 
mais de 25 procu-
radores e outros 
actores que par-

ticiparam, durante os cinco 
dias úteis na semana passa-
da, na formação que incidiu 
concretamente sobre a iden-
tificação de crimes e redes 
criminosas; auto de notícia; 
protecção de testemunhas; 
declarações de impacto; téc-
nicas de investigação, entre 
outras matérias ligadas ao 
crime de fauna bravia, numa 
altura em que o Ministério 

da Terra, Ambiente e De-
senvolvimento Rural, MITA-
DER, assume que as “redes 
criminosas estabelecidas, a 
vulnerabilidade na verifica-
ção de carga e de passageiros 
e a corrupção” são os gran-
des desafios no combate à 
caça furtiva.
Para o coordenador da fau-
na bravia no Fundo Mundial 
para a Natureza (WWF), em 
Moçambique, Marcelino Fo-
loma, o evento enquadra-se 
na estratégia de implemen-
tação do plano estratégico 
do WWF em Moçambique 
(2016-2020), cuja visão é 
orientada para a manuten-
ção dos ecossistemas únicos e 
prioritários do país, apoiada 
por uma meta global de go-
vernação eficaz e abrangente 
na gestão dos recursos natu-
rais. 
“O WWF não apenas acredi-
ta que uma boa governação, 
caracterizada pelo Estado 
de Direito, transparência e 
prestação de contas são ele-
mentos essenciais para alcan-
çar os seus objectivos, mas 
também que não podemos 
alcançar nenhuma dessas 
premissas sem a cooperação 
e colaboração com os acto-
res do Estado e organizações 
não-governamentais, incluin-
do comunidades locais”, disse 
Foloma. 
Falando sobre as acções fei-
tas pela instituição onde faz 

parte lembrou que em 2015 
o WWF assinou um memo-
rando de entendimento com 
a Procuradoria-Geral da Re-
pública de Moçambique, com 
o propósito de definir e acor-
dar mecanismos de coopera-
ção na prevenção e combate 
ao tráfico, exploração ilegal e 
comércio ilegal de fauna bra-
via, floresta, recursos aquá-
ticos e recursos minerais, 
incluindo partilha de infor-
mação.
Nesta senda, um dos resulta-
dos visíveis de implementa-
ção deste memorando são as 
formações e as capacitações 
sobre a conservação da bio-
diversidade e combate aos 
crimes contra fauna bravia 
e outras matérias relaciona-
das com a gestão dos recur-
sos naturais que, para além 
de envolver os magistrados 
do Ministério Público, tam-
bém abrangem os agentes do 
SERNIC, Polícia de Protec-
ção de Recursos Naturais e 
fiscais das Áreas de Conser-
vação. 
Naquela que foi a última eta-
pa das formações previstas 
para 2018 o programa imple-
mentado pela PGR, em par-
ceria 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, atra-
vés de implementação do 
manual de investigação e 
procedimento penal de cri-
mes contra a fauna bravia, 
visando garantir a imple-
mentação eficiente da Lei de 
Conservação da Biodiversi-
dade.
A meta é que sejam forma-
dos 75 magistrados públicos, 
agentes do SERNIC e fiscais 
das Áreas de Conservação 
provenientes das áreas de 
maior concentração da popu-
lação 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 gover-
nação 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 prio-
ritárias, daí que espera-se 
de todos os formandos que 
tirem o maior proveito da 
formação que hoje se inicia 
e garantam a defesa e pro-
tecção da biodiversidade nas 
províncias, onde se encon-
tram a trabalhar. O Minis-
tério 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 con-
tra a biodiversidade, designa-
damente o abate de espécies 
protegidas ou proibidas.
Adiante explica que é neste 
contexto que foi reforçada a 
coordenação institucional en-
tre a Administração Nacional 
das Áreas de Conservação 
(ANAC), a Polícia de Pro-
tecção 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 preven-
ção e combate exige recursos 
e preparação técnica adequa-
da”, destaca.

Estamos perante uma criminalidade organizada e transnacional, cuja prevenção e combate exige 
recursos e preparação técnica adequada
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O membro fundador e presidente emérito 
do Parlamento Juvenil, Salomão Muchan-
ga, disse ser um homem realizado, 10 anos 
depois da criação do PJ. Neste período con-
seguiu criar um movimento que representa 
uma recusa firme à humilhação, a expres-
são mais alta de uma cidadania ousada, 
assimilando，defendendo e suportando as in-
quietações de uma geração inteira. Foi a 10 
de Dezembro de 2008 que o PJ tornou o so-
nho 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 ven-
ceu 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 juven-
tude em Moçambique 
 Segundo Muchanga, presidente emérito do 
PJ, a juventude saiu da sala de espera. O PJ 
representa a recusa firme à humilhação, a ex-
pressão mais alta de uma cidadania ousada, 
assimilando, defendendo e suportando as in-
quietações de uma geração inteira.  “Estamos 
perante o primeiro acto político da juventu-
de 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 fecha-
das, 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 so-
ciais de fertilizar o Estado não funcionam 
como um instrumento de exclusão e comba-
te político, mas que seja um Estado servidor, 
cuidador responsável e incentivador da ini-
ciativa individual, responsabilizador e amigo 
dos direitos humanos, no qual as instituições 
democráticas são um património comum e os 
princípios de igualdade e liberdade uma cul-
tura.
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 eleito-
rais devem ganhar sentido de Estado e par-
tir a mentalidade de partido único, os jovens, 

as mulheres e as minorias não devem mais 
continuar marginalizados e excluídos das de-
cisões políticas, devem ser assumidos como 
actores preponderantes do desenvolvimento 
da nação.
“Os interesses da nação não serão mais deci-
didos de acordo com a vontade de uma mi-
noria política. Hoje o expoente da burguesia 
do Estado no sistema económico baseado 
no clientelismo selvagem é e deve ser radi-
calmente 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 parti-
cular”， frisou.
 Para Muchanga, há que pôr fim ao colonia-
lismo financeiro, que só faz prosperar a po-
breza, 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 sé-
rios do país.
 Por seu turno, o presidente do Parlamento 
Juvenil, David Fardo, salientou que o PJ co-
memora dez anos de muita sevícia, muita ba-
talha e também vitórias, salientando que no 
âmbito da criação do movimento havia secto-
res 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 movi-
mento conta hoje com mais de 300 mil mem-
bros 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 paradig-
mas dos jovens que antes não questionavam e 
não tinham visão crítica das coisas.
“ A juventude não pode continuar apática, são 

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, defen-
dendo os seus direitos.
  Pelo facto de os 10 anos do Parlamento Ju-
venil 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 protec-
ção e garantia dos direitos humanos, porém，os 
jovens, que são a maioria, têm um papel fun-
damental na garantia de protecção dos direitos 
humanos.

Elísio Muchanga

Dez anos do PJ: “Somos a recusa 
firme à humilhação e exclusão”

Salomão Muchanga, membro fundador e 
presidente emérito do PJ

David Fardo, presidente do PJ

BM omite detalhes 
sobre contrato com 
EuroNet
O Banco de Moçam-
bique rubricou, nesta 
segunda-feira, contrato 
com o novo provedor 
do sistema informáti-
co para pagamentos 
electrónicos interban-
cários. As questões 
sobre quanto custará 
o contrato e quando 
entra em acção o novo 
provedor, se haverá ou 
não apagão na substi-
tuição de um sistema 
por outro o Banco Cen-
tral preferiu deixar para 
o consumo exclusivo 
dos deuses.
Abanês Ndanda

O contrato inti-
tula-se, como 
disse a funcio-
nária do Gabi-
nete Jurídico 

do Banco de Moçambique, 
Luísa Navele, de licencia-
mento, implementação e 
manutenção de um sistema 
informático para pagamen-
tos electrónicos interban-
cários 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 di-
tou 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 fiscali-
zador do sistema de paga-
mentos, pretendia que esta 
instituição disponibilizasse 
um sistema electrónico de 
pagamentos moderno, segu-
ro, fiável，integrado, inclusivo 
e de acesso universal”, disse 
Luísa Navele sobre o contra-
to.
O Banco de Moçambique 
preferiu reservar para o con-
sumo dos deuses as infor-
mações sobre a entrada em 
vigor da Euronet e a saída 
da BizFirst, que agora se 
encontra a prover os servi-
ços. Outras questões rele-
vantes sobre se haverá ou 
não apagão no processo de 
troca do sistema da BizFirst 

pelo da Euronet, o Banco 
de Moçambique，tanto atra-
vés da jurista, assim como 
do próprio governador, 
preferiu deixar para o cam-
po 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 Mo-
çambique sublinhou tratar-
-se de “um licenciamento 
perpétuo que responde às 
necessidades do mercado”.
A omissão de detalhes im-
portantes, para a generali-
dade dos cidadãos, defrauda 
de certa forma a expectativa 
que havia, pelo menos em 
termos de transparência, 
principalmente depois das 
críticas que o próprio gover-
nador 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 Or-
çamento 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 qua-
lificado - para assunto de 
tamanha seriedade e sensi-
bilidade.
Em resposta, Rogério Zan-
damela usou a cortina do 
tempo para se defender nos 
seguintes termos: “a respos-
ta à maioria das insistências 
é sobre coisas que me ante-
cederam como governador. 
Sobre o porquê disto, por-
quê daquilo, não estou em 
condições de responder. A 
verdade é que se tomou a 
decisão de se trabalhar com 
a Interbancos. A Interban-
cos é que tinha a BizFirst 
como produtor da platafor-
ma informática. O porquê 
e o porquê não, não tenho 
essa informação. Não conhe-
ço e não fui parte”.
Entretanto, Zandamela 
questionou a transparência 
do processo que levou a Bi-
zFirst a se tornar provedor. 
“Infelizmente é um prove-
dor de pouca expressão. No 
contexto de transparência é 
legitimamente questionável. 
Mas também do ponto de 
vista de Banco de Moçambi-
que, posso dizer que estou a 
tentar especular, não conhe-
ço o expediente, se pensou 
que o provedor já era parte 
do pacote Interbancos”, po-
sicionou-se Zandamela.
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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 sedentariza-
ção 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 co-
munidades e a urbanização que 
“pariu” o sistema moderno de 
democracia, que deve ter evoluí-
do 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-de-
mocracia 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 Re-
view, 87(03), 567-576.

formas de manipuladores e am-
biciosos do poder.
Mesmo com o surgimento da 
democracia moderna, ainda 
hoje existem comunidades que 
exercem a proto-democracia, 
incluindo Moçambique. O nasci-
mento de sistemas democráticos 
modernos em nações onde ainda 
existem tribos com instituições 
funcionais é um desafio. Este 
cenário deveria mostrar que é 
loucura tentar emular os sistemas 
democráticos modernos, igno-
rando ou abusando os sistemas 
tradicionais. Os conflictos entre 
o tradicional e o moderno e as 
fissuras que se criam no exercício 
de um e de outro, criam espaços 
para que o poder se permeie e 
jogue no meio desta confusão 
para se estabelecer e defender os 
seus próprios interesses. 
Em Moçambique, o Partido 
FRELIMO, que trouxe a inde-
pendência, chegou com uma 
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 che-
fes tradicionais foram excluídos 
da administração pública. Os 
funcionários públicos passaram 
a ter mobilidade grande com 
transferências de uma região 
para outra para ganharem a di-
mensão de país. A massificação 
e a diversificação cultural tinham 
um aspecto fulcral no processo 
da construção da noção de país 
único. O Centro de Estudos 
Africanos, os museus, o Instituto 
Nacional do Cinema, o Instituto 
do Livro e do Disco, e outras 
instituições eram instrumentos 
que procuravam fortalecer a 
identidade nacional. Os festivais 
nacionais de canto e dança, os 

Trimestral

1700,00MT

2500,00MT4000,00MT

2500,00MT4.000,00MT

5500,00MT

SemestralAnualPeriodicidade

Cidade de Maputo

Províncias

TABELA DE ASSINATURAS
PUBLICIDADE

AVISO
A Empresa Magazine Multimédia, SA, avisa os estimados clientes que te-
nham facturas em atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2018, para 
procederem a sua regularização, no prazo maximo de trinta (30) dias, de 
modo a não afectar o fornecimento de jornais no próximo ano de 2019, 
cujo processo de renovação já iniciou.

Bairro da Malhangalene, “A” , Rua da Concórdia (Oliveira) nº 38, 1º andar único 
Cell: 820152830 | 84 242 9024 “Ester Machava”, cidade da Maputo

email: multimediacomercial18@gmail.com

saraus culturais, o Kuxa Kanema 
e outros cultivavam a unidade na 
diversidade. A arte, a fotografia, 
a literatura, a poesia, o jornal de 
parede, etc. eram veículos valo-
rizados na busca da geografia e 
objectivo a escala nacional sem 
fronteiras tribais. Samora Ma-
chele apregoava que “a cultura 
é como o sol que nunca desce”. 
A Televisão de Mocambique, 
com os programas “Nós Por 
Exemplo” e “Ver Mocambique”, 
entre outros, procurava difundir 
Moçambique aos Moçambicanos. 
A viragem para o sistema de 
economia de mercado baseado 
nos valores democráticos mo-
dernos, mudou as prioridades 
do país. O chamado Programa 
de Reajustamento Econômico 
impôs cortes nas despesas do 
Estado. Os subsídios que manti-
nham “o sol sem descer” tinham 

que ser eliminados. Os recursos 
para “subsidiar” a construção da 
Moçambicanidade minguaram ou 
desapareceram de noite para dia.  
Muitos dos valores associados 
foram literalmente abandonados 
porque estavam conotados com o 
chamado comunismo, que era o 
inimigo número um do sistema de 
economia de mercado. A vontade 
de construir a nação morreu, ou 
ficou só nos discursos. Agora a 
prioridade é a inflação, o PIB, a 
balança de pagamentos, etc.
 Ao esvaziar o sistema de valo-
res nacionais e ignorar a tribo, 
Mocambique se deve ter exposto 
as situações de transição entre 
a proto-democracia e a demo-
cracia, abrindo espaço para que 
esse vazio fosse preenchido pelo 
oportunismo do poder pelo poder. 
E de facto, parece que os partidos 
políticos que foram surgindo com 

a modernização da democracia, 
chegaram com a ambição central 
de tirar o poder a FRELIMO. 
As lutas pelo poder dentro das 
hostes dos partidos começaram 
a erodir a sua coerência interna, 
e consequentemente a coesão da 
nação. Este cenário começa a 
ganhar contornos quase que in-
sanáveis, porque o vicio do poder 
parece espalhar-se, quão doença 
contagiosa, dentre algumas orga-
nizações da sociedade civil, das 
associações de negócios e outros. 
A credibilidade da população nos 
partidos políticos e na democra-
cia eleitoral começa a cair. Mas 
por outro lado, aqueles que ambi-
cionam o poder precisam recorrer 
a população que acredita cada 
vez menos neles. E aqui nasce o 
“vale tudo”, incluindo recorrer 
a fabricação de problemas entre 
tribos e regiões, para o poder 
ganhar espaço.

Butsu Makanda
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Entre a repressão em Cabo Delgado e o 
necessário trabalho político que se impõe

Ali Chaucate, o activista social(1)

jossiasgira@gmail.com

editorial

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 primei-
ra pessoa: “Nasci em Lourenço 
Marques, actual Maputo, a 21 de 
Fevereiro de 1972 no Hospital Mi-
guel Bombarda, na ala dos brancos, 
enquanto que os meus pais nasce-
ram 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 expres-
sões 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 substi-
tuir Frequesia por circunscrição, meu 
futuro, no contexto da época, estaria 

compromementido. Teria que pres-
tar 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 arren-
damos 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 cele-
brar 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 transferi-
do para a Mademo que era a maior 
fábrica de móveis do país, onde pude 
acompanhar o processo de privati-
zação 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 introdu-
ção 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 Comér-
cio. Fui colocado no Departamento 
de Relações Internacionais onde 
cheguei a ser nomeado Chefe de De-
partamento 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. 

Há pouco mais de um ano, a 
província de Cabo Delgado 
tem estado nas páginas dos 
jornais pelos piores motivos. 
Uma onda de sucessivos ata-
ques armados, protagonizados 
por grupos desconhecidos, 
provocou mais de 100 mortos 
entre populações inocentes e 
destruição de dezenas de ca-
sas de construção precária em 
aldeias de camponeses indefe-
sos.
Um mega-julgamento de sus-
peitos de autoria moral e ma-
terial desses ataques está na 
fase final, mas ainda não se 
sabe, exactamente, as motiva-
ções 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 cha-
mados 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 De-
fesa e Segurança vão fazendo 
o seu trabalho, visando ga-
rantir a segurança das popu-
lações e levar à justiça os au-
tores destes crimes hediondos 
e aparentemente sem razão 
de existir.
Unidades combinadas das 
Forças de Defesa e Segurança 
fazem o que podem para di-
minuir o impacto das incur-
sões dos malfeitores, marcan-
do presença em distritos de 
Cabo Delgado e desdobrando-
-se em acções preventivas em 
Nampula e no Niassa.
Para além das Forças de De-
fesa e Segurança, a população 
em desespero de causa recor-
re a todos os métodos possí-
veis, 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 jul-
gamentos. 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 Se-
gurança não podem ir a todos 
os campos de batalha em seu 
socorro, em tempo útil.
Portanto，a população tem o 
direito de se defender, mes-
mo 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 conti-
nuem 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 au-
toridades 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 possí-
veis efeitos dos ataques.
É preciso fazer-se um traba-
lho político profundo, para 
evitar que jovens apanhados 
pela pobreza aguda não sejam 
levados a acreditar que assas-
sinando outros concidadãos 
resolvem os seus problemas 
de sobrevivência.
É preciso que os governos 
de Cabo Delgado, Nampula 
e Niassa tracem acções pre-
ventivas viradas a esta crise 
humanitária aguda, alertan-
do 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 sobre-
tudo para a sua gravidade e 

apelando para que não se faça 
justiça pelas próprias mãos, 
para não se atingir inocentes.
Em nosso entender, o Go-
verno, a vários níveis, deve 
intensificar as acções preven-
tivas e de educação cívica ou 
política, sobretudo de jovens, 
para que esta tragédia termi-
ne o mais rapidamente possí-
vel 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 exem-
plo do Presidente Nyusi. Tra-
tar o assunto com os nomes 
próprios, falando a linguagem 
do povo sobre os ataques, não 
politizando um drama huma-
no de consequências até aqui 
imprevisíveis. Ao lado da re-
pressão das FDS é preciso 
muito trabalho político sobre 
os ataques em Cabo Delgado.
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Mais fiscalização para acabar com 
especulação de preços na quadra festiva

Ana Pinto
Penso que para acabar com a es-

peculação de preços dos produtos 
durante a quadra festiva, e não 
só, o consumidor deve colaborar 
com as entidades competentes de-
nunciando os agentes económicos 
prevaricadores. A INAE deve con-
tinuar a punir exemplarmente os 
comerciantes.

Finoca Rock
Para travar a especulação de 

preços dos produtos quando se 
aproxima a quadra festiva é im-
portante redobrar esforços no 
que tange à fiscalização e denún-
cias por parte dos consumidores. 
Igualmente, a Inspecção Nacio-
nal das Actividades Económicas 
(INAE) deve punir os comer-
ciantes desonestos.

António Feliciano
Estou preocupado com a espe-

culação de preços dos produtos 
quando chega a quadra festiva, 
mas para travar este mal é preciso 
fiscalização por parte das entida-
des competentes e dos consumi-
dores. Deve-se igualmente punir 
exemplarmente os comerciantes 
pela especulação de preços.

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 di-
ferentes. Pede-se urgentemente 
aquém de direito para resolver 
esta desonestidade que já tem bar-
ba branca.

Nilton Cumbe
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Mudanças climáticas 
crucificam mais as mulheres

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

Aida Matsinhe 

Filipe Mate, que 
falava a jornalis-
tas, em Maputo, 
no âmbito da ca-
pacitação em ma-

téria 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 res-
ponsáveis pelos cuidados com 
a família, pela busca e pre-
paro 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 situa-
ção dos casamentos prema-
turos tem nalgum momento 

uma relação com a questão 
das mudanças climáticas, 
aliás, explica que chegou a 
estes dados através dos tra-
balhos de pesquisa que tem 
vindo a realizar nas comuni-
dades que vivem no Parque 
do Limpopo.
Muitas crianças nestas co-
munidades desistem de ir a 
escola e envolvem-se em ca-
samentos prematuros devido 
a atribuições domésticas que, 
muitas vezes, passam por ir 
buscar água em zonas recôn-
ditas, o que lhes ocupa mais 
tempo.
Falando das suas experiên-
cias em relação aos trabalhos 
jornalísticos virados para os 
efeitos negativos das mudan-
ças climáticas, o jornalista 
Reginaldo Mangue avançou 
que os impactos negativos 
das mudanças climáticas já 
são visíveis.
Para Mangue, dados do Mi-
nistério da Saúde indicam o 
aumento de casos de malá-
ria e doenças diarreicas, que 
têm como uma das causas as 
mudanças climáticas. Man-
gue estimulou os jornalistas 
e organizações da Sociedade 
Civil a unificarem esforços 
e massificarem a informação 
para consciencializar a socie-
dade 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, dis-
se que há vontade, por parte 
dos jornalistas, de tratar as 
matérias relacionadas com as 
mudanças climáticas, daí que 
mesmo com recursos escassos 

os colegas filiados à rede têm 
produzido reportagens visan-
do mudar a consciência da 
sociedade.
“Mas é preciso fazer mais”, 
disse Balango.
O encontro, organizado pela 
Livanigo, tinha como objecti-
vo sensibilizar os actores da 
comunicação social a produ-
zirem mais reportagens sobre 
esta matéria. Isto porque os 
Mídias têm um papel muito 
importante na influência e 
políticas e alguns instrumen-
tos legais na área de mudan-

ças climáticas em Moçambi-
que. 
Importa referir que esta or-
ganização da Sociedade Ci-
vil tem desenvolvido várias 
acções na área das mudan-
ças climáticas, com desta-
que para a capacitação das 
comunidades na produção e 
disseminação de fogões me-
lhorados nas comunidades de 
Magude, em Mapulanguene e 
Manhiça, na Aldeia 3 de Fe-
vereiro. 
De acordo com a nossa fon-
te, são fogões melhorados que 

têm a capacidade de consu-
mir pouca energia lenhosa. O 
objectivo é diminuir a pres-
são que é exercida sobre a 
natureza, tendo já resultados 
motivadores. 
No encontro que tivemos 
com o Centro Educacional de 
Magude os directores mostra-
ram-se satisfeitos com a vin-
da deste projecto porque ul-
timamente já não têm gasto 
muitos recursos de parceiros 
na aquisição de lenha, disse 
uma das fontes da Livaningo.

As mudanças climáticas propociam casamentos prematuros
As Organizações da Socie-
dade Civil de Moçambique 
(OCS-M), em parceria com 
a WWF, reuniram-se recen-
temente 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 sec-
tor extractivo.  
Adelina Pinto
Segundo o coordenador do 
fórum, Domingos Netos, o 
workshop visava reflectir so-
bre 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 impor-
tantes.  
Netos disse que as florestas 
desempenham um papel cru-
cial na manutenção do equilí-
brio ambiental na terra, pois 
são responsáveis pelo ciclo 
de coordenação de carbono, 
da água, principais processos 
para a existência e manuten-
ção 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 enqua-
dra-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 melho-
ramento da credibilidade do 

sector, pois, de acordo com o 
Plano Nacional de Florestas, 
o objectivo é tornar o proces-
so transparente. 
 Para Serra, no País o sector 
privado é visto como o mau 
da fita porque é o tal que ex-
plora 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 admi-
nistram e regulam a floresta, 
ao articular os seus interesses, 
incluindo um conjunto de leis 
e instrumentos legais que pas-
sam a legislar a implementa-
ção efectiva e corrente destas 
leis.
 No que diz respeito ao pro-
cesso de decisão em relação às 
normas, regras e regulamen-
tos, 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 gover-
nação florestal como bom 
negócio, uma vez que é des-
sa renda que o Estado podia 
investir em infra-estruturas e 
outros. 
“Tem sido batalha da So-
ciedade Civil para tornar o 
processo transparente e par-
ticipativo, porque a guerra da 
Sociedade Civil envolve múlti-
plos actores, multissectoriais, 
múltiplos níveis e funções 
múltiplas para permitir desen-
volver um trabalho com a ter-
ra, desde a comunidade onde 
está o processo. O objectivo é 
promover o manual sustentá-
vel, conservação e restauração 

de ecossistemas e fornecimen-
to equitativo”, frisou Serra. 
Por outro lado, o representan-
te da WWF disse que a pilha-
gem dos recursos naturais por 
estrangeiros que são levados 
para outros países, principal-
mente da Ásia, leva à promis-
cuidade e corrupção no sector 
florestal e os corruptos faltam 
ao julgamento, uma vez que 
são intocáveis por serem po-
derosos. 
Em relação aos problemas e 
desafios na governação flores-
tal, Serra disse que se deve à 
dispersão de instituições, fraca 
comunicação e duplicação dos 
esforços, as reformas institu-
cionais permanentes que não 
permitem a continuidade de 
processos e agravam a dis-
persão num ambiente de fra-
gilidade institucional.   
Avançou que “a reforma 
institucional central não é 
acompanhada a nível provin-
cial e por muitos meses os 
Serviços Provinciais de Flo-
restas estiveram desenqua-
drados, 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 flo-
restal mostram que a Socie-
dade Civil conhece os prin-
cipais problemas e sabe que 
o caminho é longo e espinho-
so. Apesar dos problemas é 
preciso reconhecer que muito 
foi feito e os resultados se 
devem às mudanças e comu-
nicação social, e a Socieda-
de Civil levou o Governo a 
olhar nas mudanças”, con-
cluiu Serra. 

OCS-M revitalizam Fórum de 
Florestas numa dimensão nacional
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70 anos da DUDH: Não haverá direitos 
humanos sem deveres humanos

Foi um caminho longo e 
que na verdade conti-
nua, 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 indi-
víduos separadamente 
considerados, para se 
proteger a maioria opri-
mida, e isso passa pela 
instituição dos deveres 
humanos, principalmen-
te para os detentores 
do poder económico e 
político.

Abanês Ndanda & 
António Nhangumbe

Incisivo e no seu estilo 
característico, Seve-
r ino Nguenha fala-
va em Maputo num 
evento de reflexão or-

ganizado pela organização 
não-governamental moçam-
bicana DIAKONIA, na es-
teira dos 70 anos da Decla-

ração Universal dos Direitos 
Humanos.
“Os direitos humanos como 
nós os conhecemos, fruto das 
revoluções liberais e neoli-
berais, até como foram pro-
clamados na Declaração de 
1948, metem acento e dema-
siado acento no indivíduo”, 
disse Nguenha, criticando a 
concepção por considerá-la 
bastante incongruente e até 
permissiva à violação dos di-
reitos humanos. 
Sustenta ainda o filósofo que 
“quando as sociedades huma-
nas se estruturam sobre o in-
divíduo tornam-se mónades, 
cuja satisfação dos interesses 
é o único objectivo à socia-
lização que torna impossível 
estender os direitos a todos 
os seres humanos”.
“Se formos à Forbes pode-
mos descobrir que os 100 
mais ricos do mundo têm 
mais dinheiro que o resto da 
Humanidade. Quando poucas 
pessoas detêm muito, a sa-
tisfação 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” (pen-
so, 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, se-
gundo ele, sobressai a ideia 
de que para a satisfação dos 
interesses pessoais tudo pa-
rece permitido, referindo 
que “para melhorar a nossa 
prática de direitos humanos 
temos que questionar a con-
cepção filosófica de base em 

indivíduo e pensar nos po-
vos”.
No seu discurso, Nguenha 
relembra o debate entre o 
individualismo europeu e o 
colectivismo africano, ressal-
tando que a Carta Africana 
dos Direitos do Homem e dos 
Povos constitui um contri-
buto importante e preenche 
uma lacuna em matéria de 
proteção dos Direitos do Ho-
mem. Trata-se 
de um progresso 
significativo, re-
sultante de um 
compromisso 
entre as concep-
ções políticas e 
jurídicas opos-
tas, que vieram 
a trazer ao Di-
reito Internacio-
nal dos Direitos 
d o  Homem a 
consagração de 
uma relação dia-
léctica entre di-
reitos e deveres, 
por um lado, e a 
enunciação tanto de direitos 
do homem como de direitos 
dos povos, por outro. Porém, 
lamenta a falta de incorpo-
ração de tal concepção nas 
legislações internas, mesmo 
dos Estado africanos.
Para Severino Nguenha, de 
uma forma geral, este imbró-

glio se resolveria com o esta-
belecimento, ao lado dos di-
reitos humanos, dos deveres 
humanos.
Falando concretamente sobre 
Moçambique sublinhou que 
os erros em matéria de direi-
tos humanos se continuam 
desde os Acordos Gerais de 
Paz é que “parturimos indi-
víduos tão individualistas”, 
que sacrificam todos os acor-

dos sociais em 
proveito pró-
prio. “Os nos-
sos indivíduos 
que nós par-
turimos fazem 
acordos que 
co locam em 
causa a vida 
e a dignidade 
de maior nú-
mero de mo-
çambicanos, 
sobretudo os 
mais fracos”, 
continuou, 
para concluir 
considerando 

premente a necessidade de 
estabelecimento de deveres 
humanos, principalmente por 
parte dos que detêm o poder 
político ou económico “para 
que através dos deveres se 
possam respeitar os direitos 
de grande número de pessoas 
que são desprovidas desses 
direitos”.
Dirigindo-se na abertura do 
evento, o Secretário-Perma-
nente do Ministério da Justi-
ça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos ressaltou que 
“ao longo destas sete últi-
mas décadas testemunhamos 
o processo histórico de gra-
dual formação, consolidação, 
expansão e aperfeiçoamento 
de protecção internacional 
dos direitos humanos, confor-
mando um direito de protec-
ção dotado de especificidade 
própria e que este processo 
partiu das premissas de que 
os direitos humanos são ine-
rentes ao ser humano, como 
tal antecedendo a todas as 
formas de organização políti-
ca e de que a sua protecção 
não se esgota na acção do 
Estado”.
Sobre a protecção dos direi-
tos humanos em Moçambi-
que, 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 

quando as socie-
dades humanas 
se estruturam 
sobre o indiví-
duo tornam-se 
mónades, cuja 
satisfação dos 
interesses é o 
único objectivo à 
socialização que 
torna impossível 
estender os di-
reitos a todos os 
seres humanosSeverino Nguenha

Marie de Frutos
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depende em grande parte a 
evolução da própria protec-
ção internacional dos direitos 
humanos, sendo nestes ter-
mos que, uma vez que a res-
ponsabilidade primária pela 
observância dos direitos hu-
manos recai nos Estados, os 
próprios tratados de direitos 
humanos atribuem impor-
tantes funções de protecção 
aos órgãos dos Estados, ao 
ratificarem tais tratados, os 
Estados-Partes contraem a 
obrigação geral de adequar o 
seu ordenamento jurídico in-
terno à normativa internacio-
nal de protecção, a par das 
obrigações específicas relati-
vas a cada um dos direitos 
protegidos.
Por sua vez, a embaixadora 
da Suécia em Moçambique, 
Marie de Frutos, reafirmou 
a intenção do país que repre-
senta em continuar a finan-
ciar actividades que visem 
a protecção e promoção dos 
direitos humanos, com desta-
que para os direitos das mu-
lheres. 
De Frutos destacou que a po-
lítica externa sueca é essen-

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 crescen-
tes, quando o ódio, a discri-
minação e a violência perma-
necem vivos.
 “Centenas de milhões de 
mulheres e homens são des-
tituídos e privados de condi-
ções básicas de subsistência e 
de oportunidades. Movimen-
tos populacionais forçados 
geram violações aos direitos, 
numa escala sem preceden-

tes. A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável 
promete não deixar ninguém 
para trás, os direitos huma-
nos 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 Azou-
lay.
De acordo com a responsá-
vel, tal processo precisa co-
meçar o quanto antes nas 
carteiras da escola. Diante 
disso, a UNESCO lidera a 
educação em direitos huma-
nos 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 di-
reitos humanos.
“A feira de direitos huma-
nos tem como grupo-alvo 
activistas de direitos hu-
manos, advogados, juízes, 

procuradores, Polícia da 
Repúbl ica de Moçambi-
que, estudantes de Direito, 
jornalistas, representantes 
de instituições do Estado, 
representantes das organi-
zações da Sociedade Civil, 
representantes das comu-
nidades afectadas pe los 
grandes investimentos e 
cidadãos no geral, para de 
forma conjunta e diferente 
reflectir-se sobre a situação 
dos direitos humanos em 
Moçambique”, disse o presi-
dente da Comissão dos Di-
reitos Humanos na OAM, 
Ricardo Moresse.

O Secretariado da 
Sociedade Ci-
vil, hospedado 
pela Liga Mo-
çambicana dos 

Direitos Humanos (LDH), 
organizou, semana passada, 
uma mesa-redonda que jun-
tou membros da Assembleia 
da República, representados 
pelas três bancadas parla-
mentares e comissões espe-
cializadas, organizações da 
Sociedade Civil e partidos 
extra-parlamentares sobre 
eleições e direitos humanos 
em Moçambique，no contexto 
do seguimento das recomen-
dações 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 Socie-
dade Civil”, com o apoio téc-
nico e financeiro do Programa 
das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD).
Visava igualmente reforçar o 
domínio, por parte dos mem-
bros da Assembleia da Re-
pública, sobre a participação 
livre e democrática dos cida-
dãos na vida política, através 
dos processos eleitorais e o 
respeito pelos direitos huma-
nos em Moçambique, tendo 
como base o recente processo 
eleitoral autárquico de 10 de 
Outubro.
Falando na abertura do even-
to, o Secretário-Geral da Liga 
Moçambicana dos Direitos 
Humanos (LDH), Jaime Ma-
bota, disse que o workshop 
significava um marco impor-
tante no diálogo entre os par-
lamentares, extra-parlamenta-
res e a Sociedade Civil, pois é 
um exercício inovador no qua-

dro do mecanismo de revisão 
periódica universal.
Fez saber que, embora se re-
gistem avanços na participa-
ção activa dos cidadãos na 
vida política, persistem ainda 
grandes desafios no que toca 
ao respeito pelos direitos hu-
manos.
Por isso, disse, “no presente 
encontro vamos partilhar a 
avaliação do processo autár-
quico de 2018, o exercício de 
construção da paz em Mo-
çambique em consonância 
com as recomendações do se-
gundo ciclo do mecanismo do 
RPU, promover uma plata-
forma de diálogo permanente 
e construtivo entre o Secreta-
riado do MRPU e os actores 
políticos, com horizonte para 
o terceiro ciclo”.
Por sua vez, a representan-
te do PNUD, Abiba Adolfo, 
destacou a importância da 
mesa-redonda, afirmando que 
enquadra-se na iniciativa do 
melhoramento e fortalecimen-
to dos direitos humanos em 
Moçambique e no seguimento 
das recomendações do segun-
do ciclo do MRPU, através 
do diálogo construtivo, enga-
jado e inclusivo.
Por sua vez, Ya-Qub Sibin-
dy, presidente do Partido In-
dependente de Moçambique 
(PIMO)，pediu， em nome do 
que designou de partidos não-
-parlamentares, à Assembleia 
da República para fazer a re-
visão da Lei dos Partidos Po-
líticos.
O pedido surge da necessida-
de de o Estado garantir a par-
ticipação 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 da-
qui em diante exigimos que 
nos chamem de não-parla-

mentares, somos os viveiros 
da democracia. É deste vi-
veiro que extraímos quadros 
para os cargos governamen-
tais e homens ministeriáveis. 
Somos úteis para a democra-
cia”, disse Sibindy.
Lamentou ainda o facto de o 
Estado não financiar a parti-
cipação dos partidos políticos 
nos processos eleitorais autár-
quicos.
“Cada partido financia a sua 
participação em processos po-
líticos 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 autárqui-
cos”.
No entanto, durante os dois 
dias os participantes no even-
to debruçaram-se sobre vários 
temas, com destaque para 
avaliação do quinto processo 
eleitoral de 10 de Outubro 
findo na perspectiva dos di-
reitos humanos, tendo como 
instrumento orientador as re-
comendações do segundo ciclo 
do MRPU; democracia e di-
reitos humanos; violência po-
lítica nos processos eleitorais e 
transparência. 
Estes últimos três temas sus-
citaram debates acesos, com 
troca de acusações à mistura 
opondo os deputados da Re-
namo, MDM, extra-parla-
mentares com os da Frelimo. 
Essencialmente, os actores po-
líticos apontaram a ocorrência 
de casos gritantes de violação 
dos princípios democráticos e 
de legalidade e alertaram so-
bre o perigo que o fenómeno 
de violência política em pro-
cessos eleitorais representa 
no processo de construção de 
uma sociedade aberta e demo-
crática.

Reforma legislativa deve reforçar o 
respeito pelos direitos humanos

Ricardo Moresse
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125 Women and Girls Were Raped and Whipped in South Sudan 

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. 

Building 
workers on 
strike in Afungi
About 2,000 workers in the 
construction consortium, led by 
the Italian company CMC-Afri-
ca Austral, who are building 
the resettlement town for peo-
ple 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 “Me-
diafax”.
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 viola-
ted their rights. 
Last week the workers took 
strike action again, in protest 
against the employer’s decision 
that there would be no interrup-
tion to the work over the Xmas 
and New Year period. After ne-
gotiations 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 De-
cember 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 satis-
factory explanation from their 
employer.
On Tuesday, the Palma dis-
trict administrator and perma-
nent secretary, accompanied 
by a strong police and military 
escort, went to the CMC work 
yard, in an attempt to unders-
tand 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)

Assembly approves 2019 Economic 
and Social Plan

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

The 132 deputies 
o f  the  ru l i ng 
Frelimo Party 
present voted 
in favour of the 

motion approving the plan, 
while 88 deputies from the 
former rebel movement Re-
namo and from the Mozam-
bique 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 heavi-
ly 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 fo-
recast 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-eco-
nomic 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 bi-
llion dollars, and net inter-
national reserves sufficient to 
cover six months’ imports of 
goods and non-factor servi-
ces.
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 measu-
res that will stimulate the 
economy and keep inflation 
stable”.
After the first vote, the As-
sembly plenary moved to the 
second reading of the mo-
tion, and Renamo introduced 
its habitual wrecking amend-
ment.  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 sa-
ves time just to vote on Re-
namo amendments, instead 
of arguing points of procedu-
re. 
Renamo moves the same 
amendment every year with 
the same result – the amen-
dment goes down to defeat 
with Frelimo voting against 
it, and the opposition depu-
ties in favour.
The Assembly then moved to 
the second and final reading 
of the government bill appro-
ving 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 has-
tily.
Once again, Renamo intro-
duced its favourite wrecking 
amendment, seeking to re-
place the words “the budget 
is approved” by “the budget 
is rejected”. And once again 
the Frelimo majority ensu-
red 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 capi-
tal budget accounts for 102.3 
billion meticais, while the re-
maining 41.5 billion is for fi-
nancial operations.
Government revenue for 
the year, mostly from taxa-
tion, is estimated at 236.3 
billion meticais. This leaves 
a deficit of 90.9 billion me-
ticais (about 1.48 billion US 
dollars), to be covered lar-
gely by foreign grants (27.7 
billion meticais) and soft 
loans (43.7 billion meticais). 
The rest of the deficit will be 
covered by domestic indeb-
tedness – the issuing of 19.4 
billion meticais worth of high 
interest bearing treasury 
bonds.
Opposition deputies pro-
tested 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 me-
ticais, services the domestic 
debt, and is the result of a 
sharp rise in the interest rate 
on treasury bonds. The inte-
rest rate was 10 per cent in 
2015, and is now 26 per cent.
11 billion meticais is earma-
rked for servicing the foreign 
debt. Contrary to the belief 
expressed by opposition de-
puties, this does not include 
the illicit “hidden” debts run 
up by the Guebuza govern-
ment. If the government rea-
ches agreement with credi-
tors over these debts (arising 
from two billion US dollars 
worth of government-gua-
ranteed 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 As-
sembly.
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 bi-
llion dollars which the Natio-
nal Hydrocarbon Company 
(ENH) must take out on the 
international markets to co-
ver its participation in the 
liquefied natural gas projects, 
in the Rovuma Basin, off the 
coast of the northern provin-
ce 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 al-
most no chance that the gua-
rantee will ever be activated.
Some of them had no idea 
how guarantees work. MDM 
deputy Silverio Ronguane 
repeatedly described the gua-
rantee as “theft”, and clai-
med that Frelimo would dis-
tribute the money among its 
own members.
(AIM)
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Police swap grey for blue uniforms
The Mozambican police 
force now has a new, blue 
uniform, replacing the 
familiar grew uniform.

President Filipe 
Nyusi launched 
the new uniform 
on Tuesday du-
ring the closing 

ceremony of a basic police 
training course in Marracue-
ne district, about 30 kilome-
tres north of Maputo.
He hoped that the new uni-
form, rather than just a sim-
ple change of clothing, would 
be seen as a rebirth of the 
police, which should be in-
creasingly close to the com-
munities.  Those who wear 
the uniform should be proud 
to be members of the police, 
he said. A member of the po-
lice force “is a patriot who 
defends citizens”, Nyusi de-
clared. 
He warned the graduates 
from the police course never 
to wear the uniform to ob-
tain personal benefits. Ins-

tead they should strictly ob-
serve 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 pro-
blems detected after the 
landing.
The plane’s captain infor-
med the passengers of the 
breakdown. Since it was 

initially believed that the 
problem would soon be 
solved, the transit passen-
gers stayed on board. But 
after about an hour they 
received instructions to di-
sembark 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. 
Sho r t l y  a f t e rwa rd s  a 
spokesperson for the air-
port management infor-

med the passengers that 
the Embraer was unable 
to fly to Nampula for sa-
fety reasons. The passen-
gers 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 solu-
tion 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 Mo-
zambican 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 rea-
sonable time about the 
problem, which did not 
always happen with the 
domestic flights operated 
by Mozambique Airlines 
(LAM). AIM

Mozambican Prime Minister 
Carlos Agostinho do Rosario 
on Friday called for streng-
thening the fight against cor-
ruption in the Mozambique 
Tax Authority (AT).
Speaking at a national AT 
parade, in the southern dis-
trict of Moamba, Rosario 
stressed that the AT should 
set an example in preventing 
and fighting against corrup-
tion.
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 in-
troduction of fiscal machines 
will allow adequate regis-
tration of sales in markets 
and other commercial esta-
blishments. He thought it 
necessary to speed up the 
introduction of the machines 

in order to broaden the tax 
base.
He insisted on the impor-
tance of bringing busines-
ses from the informal sector 
into the formal sector, “not 
only to ensure increased re-
venue 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 heal-
th”.
Rosario also urged the AT 
to continue the reforms un-
der way in the institution, 
seeking to facilitate imports 
and exports through simpli-
fying customs procedures.    
AT cha i rperson Amel ia 
Nakhare told the ceremony 
that the level of tax collec-
tion 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

PM calls for fight against 
corruption in tax authority

“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 pea-
ce. Corruption corrodes the 
basis of the police system, 
and affects the trust whi-
ch should crown the rela-

tionship between the police 
and the people”. 
Nyusi expected to see all for-
ms of corruption eradicated 
from the police. “I urge you 
to be implacable against cor-
ruption”, he urged the gra-
duates. “You should prevent 
it, denounce and apply the 
most severe measures whene-
ver this crime is committed”.
He urged all those who com-
pleted the course to comply 
to the full with the oath they 
took before the national flag. 
They should fight intran-
sigently against crime, and 
against the traffic accidents 
that spill so much blood on 
Mozambican roads, Nyusi de-
clared.
As from now, al l  pol ice 
agents are forbidden from 
wearing the old, grey unifor-
ms.  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 cri-
minal.
Over 2,000 new police agents 
graduated from the course, 
which began in April and 
had a pass rate of 98 per 
cent.



16 Magazine independente Terça-feira   |  11 de Dezembro 2018 

economia
País recebe 83,4 milhões de dólares com leilão de frequências  

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. 

A Anadarko Mozambique - 
Área 1, Lda. pretende con-
tratar seguros para as ope-
rações de extracção de gás 
natural no Norte de Moçam-
bique, segundo noticia Ma-
cauhub.
Segundo o anúncio, a subsi-
diária do grupo americano 
Anadarko Petroleum informa 
que os seguros a serem con-
tratados dizem respeito tan-
to a obras em terra, como ao 
largo da costa da península 
de Afungi, na província de 
Cabo Delgado.
A empresa pretende igual-
mente contratar seguros para 
a carga marítima, cobrindo 
danos físicos dos materiais 
durante o transporte, ainda 
segundo o anúncio publicado 
na edição de quarta-feira da-
quele jornal.
No final de Novembro, o gru-
po americano anunciou ter a 
sua subsidiária em Moçambi-
que, em nome dos parceiros 
associados na Mozambique 
Offshore Area 1, seleccionado 
o consórcio constituído pelas 
empresas TechnipFMC e Va-
nOord para os trabalhos de 
engenharia, aquisição, cons-
trução e instalação do siste-
ma submarino marítimo no 
projecto de gás natural em 
Moçambique.
O bloco Área 1 é operado 
pela Anadarko Moçambique 
Área 1, Ltd, uma subsidiá-
ria controlada a 100% pelo 
grupo Anadarko Petroleum, 
com uma participação de 
26,5%, a ENH Rovuma Área 
1, subsidiária da estatal Em-
presa Nacional de Hidrocar-
bonetos, com 15%, Mitsui 
E&P Mozambique Area1 
Ltd. (20%), ONGC Videsh 
Ltd. (10%), Beas Rovuma 
Energy Mozambique Limited 
(10%), BPRL Ventures Mo-
zambique B.V. (10%), and 
PTTEP Mozambique Area 1 
Limited (8,5%). 

Vitória Diogo defende negociação 
colectiva nas empresas

Vitória Diogo defende negociação 
colectiva nas empresas
A ministra do Trabalho, 
Emprego e Segurança So-
cial, Vitória Diogo, desafia 
as lideranças sindicais a 
apostarem na negociação 
colectiva nas empresas, 
como forma de solucionar 
pacificamente os confli-
tos laborais e de promo-
ver um bom ambiente de 
trabalho.

Vitória Diogo fez 
este apelo na 
semana passa-
da, na cidade 
da Matola, pro-

víncia de Maputo, na cerimó-
nia de abertura do VII Con-
gresso da Organização dos 
Trabalhadores Moçambicanos 
(OTM-Central Sindical), que, 
dentre outros pontos, avalia 
o trabalho sindical realizado 
nos últimos seis anos e a si-
tuação sócio-laboral do País, 
eleger novos órgãos delibera-
tivos, aprovar o Plano Estra-
tégico 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.

Na ocasião, a ministra do 
Trabalho, Emprego e Segu-
rança Social explicou que, 
diferentemente do que acon-
tecia no passado, hoje, o 
prestígio dos sindicatos é al-
cançado através da sua capa-
cidade de diálogo, de assumir 
compromisso, de cooperação 
e colaboração com os seus 
parceiros sociais, nomeada-
mente o Governo e os empre-
gadores. 
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 minis-
tra, para quem os acordos de 
curto, médio e longo prazos 
sustentáveis são as únicas 
vias para alcançar o traba-
lho digno, que é a associação 
de vários factores, tais como 
a produtividade, competiti-
vidade, meio ambiente, eco-
logia, saúde e segurança no 
trabalho.
É neste sentido que o Go-
verno, 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 redu-
ção da conflitualidade nas 
empresas.
Como resultado, acrescen-
tou Vitória Diogo, “27.926 
pedidos de resolução extra-
judicial de conflitos laborais 
foram formulados, tendo sido 
mediados 26.325 casos, dos 
quais 21.968 (84%) foram re-
solvidos com sucesso, o que 
permitiu aos trabalhadores 
recuperar os direitos que ha-
viam temporariamente perdi-
do, 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 Matsi-
nhe, explicou que o congres-
so foi antecedido por confe-
rências provinciais, durante 
as quais foram levantadas 
diversas questões que preo-
cupam os trabalhadores mo-
çambicanos. 
“A precarização laboral, o 
recurso abusivo ao despedi-
mento colectivo e a trabalha-
dores subcontratados atra-
vés de agências de emprego, 
a falta de diálogo social, o 
impedimento à livre filia-
ção e exercício da actividade 
sindical, a não canalização 
da quota sindical retida na 
fonte, a redução do papel re-
gulador do Estado como ga-
rante 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 con-
gresso”, asseverou Samuel 
Matsinhe.

No âmbito do processo de mo-
dernização das Alfândegas, a 
Mozambique Community Ne-
twork, uma nova ferramenta foi 
adicionada à Janela Única Elec-
trónica (JUE) das Alfândegas 
cuja finalidade é a de auxiliar no 
processo de avaliação das merca-
dorias importadas. Trata-se de 
um sistema de avaliação adua-
neira associado a uma base de 
dados de mercadorias denomina-
do eValuator. 
O desenho e implementação do 
eValuator constitui a última 
inovação da JUE e vai sobrema-
neira auxiliar não só na colecta 
de receita do Estado, como tam-
bém no aprimoramento das es-
tatísticas de comércio internacio-
nal no que diz respeito ao valor 
das mercadorias e a sua descri-
ção comercial detalhada, con-
forme referido na terça-feira, dia 
4 de Dezembro, por Guilherme 

Mambo, gestor do projecto da 
Janela Única Electrónica, duran-
te o workshop organizado pela 
MCNet subordinado ao tema 
“Acordo de Avaliação Aduanei-
ra 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 actual-
mente 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 pro-
cessos, previsibilidade e neutra-
lidade na aplicação das Regras 
Gerais de Determinação do Va-
lor das Mercadorias, aprovadas 
pelo Decreto 38/2002, de 11 de 
Dezembro.
Por sua vez, Dixon Chongo, pre-
sidente da Câmara dos Despa-
chantes Aduaneiros de Moçam-
bique (CDA) e representante da 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), disse que mais uma vez 
a administração aduaneira em 
Moçambique mostra o compro-
metimento com os objectivos de 

redução do tempo de desemba-
raço das mercadorias que gran-
demente resulta do processo 
de avaliação das mesmas para 
efeitos de cálculo das imposi-
ções aduaneiras: “É aqui que 
sentíamos uma certa fragilida-
de das Alfândegas, com o valor 
das mercadorias a sofrer ajustes 
para cima sem explicação clara 
ao agente económico”.
Afirmou também que o eValua-
tor traz funcionalidades que irão 
ajudar a  administração adua-
neira a realizar o seu papel com 
transparência, comodidade e fle-
xibilidade no processo de desem-
baraço aduaneiro. “Com esta 
ferramenta, passará a ser mais 
fácil saber com exatidão, qual é 
o método usado pelas Alfânde-
gas para determinação do valor 
aduaneiro e consequente cálculo 
das imposições aduaneiras”, con-
cluiu Dixon Chongo.

Anadarko Petroleum 
pretende contratar 
seguros para operações 
em Moçambique
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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 lei-
te 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, afi-
nal, cada um ‘é porque somos’

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, en-
tão o Hélder Martins será o sol! Preferimos esperar a resposta. 
O que podemos afirmar agora é que esta é a fotografia mais 
homenageada.

Entre dois homens das artes, a fotografia não podia ser mais boni-
ta. Já se disse muitas vezes que as imagens falam por si, uma gros-
sa 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 mun-
dos. Dois homens de mundos diferentes, o constitucionalista Her-
menegildo Gamito e o banqueiro Paulo Souza tiveram a oportuni-
dade 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.
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Feliz aniversário! 
Que esta data se 

repita por mui-
tos anos e que 
hoje o teu cora-
ção seja ilumi-
nado 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 pre-
sença e amizade. Desejamos-te toda 
a felicidade do mundo e que todos os 
teus sonhos estejam ao teu alcance! 

Chirlen, gostaría-
mos de inventar 

um grau novo 
e especial em 
tua honra, pois 
não sabemos 
se  devemos 
te chamar de 

irmã ou sim-
plesmente 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!

Parabéns e muitas fe-
licidades! Que a vida 
continue sorrindo e 
presenteando-te com 
as melhores graças. 
Que os sentimentos 

mais puros se con-
cretizem 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 pos-
sas guardar desta realização as melhores 
lembranças. 

 O dia de hoje é para 
reflectir sobre a nos-

sa amizade, nos-
sas histórias, seg-
redos, tudo o que 
passamos juntos 
está devidamente 
guardado no meu 
coração. Espero 

que saibas que o que 
precisares eu estou 

disponível hoje, aman-
hã e enquanto poder. Desejo 
q u e neste teu dia muitos amigos e 
familiares se lembrem de ti e te dirijam pala-
vras bonitas, dizendo-te como és importante 
e especial. Votos dos teus familiares.  

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 opor-

tunidades para concretizares os 
teus mais ambiciosos sonhos. Votos dos 
teus amigos. 

Renalda

Chirlen 

Patrícia 

Laura 

Yonel 

Miseth

Yonel, hoje comple-
t a s  m a i s  u m 

aniversário e 
espero que o 
dia te felic-
ite através 
de um belo 
sorriso do 
sol entran-
do pela tua 

janela, para 
que tu possas 

sentir a gracio-
sidade 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 eterni-
dade. 

Yonel 

Hoje desejo que a tua 
caminhada seja longa, 

feliz e iluminada pe-
los 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! 

Mário Alfredo Júnior 

Hoje eu quero desejar feliz aniversário para a pes-
soa 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.
Para os teus pais Alfredo Langa e Marta Manico.
Parabéns querido filho. Feliz aniversário!

Celebrar o dia do 
aniversário é uma 

nova oportuni-
dade que a vida 
nos dá todos 
o s  a n o s  d e 
reavaliarmos 
a nossa con-
duta e realizar 

mudanças, afi-
nal o sentimento 

de renovação nos 
invade por cada an-

iversário. Por isso deseja-
mos que realizes de todas as mudan-
ças necessárias e que sejas sempre 
muito feliz nas tuas escolhas. Feliz 
aniversário! 

Plínio
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cultura
Inauguração de Wire Wars expõe Guerra nas Estrelas 

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 ara-

me. 

Matxakhosa 
defende 
biodiversidade
Está patente, desde sema-
na passada, no Auditório do 
BCI, em Maputo, a exposi-
ção de cerâmica “Diversida-
des”, do artista plástico mo-
çambicano Matxakhosa. 
A arte de Matxakhosa apela-
-nos, nesta mostra, “para 
uma reflexão sobre os efei-
tos das mudanças climáticas 
(que influenciam a subida da 
temperatura, elevação do ní-
vel das águas do mar, deser-
tificação dos solos, etc.) que 
atentam contra a integridade 
humana” – refere uma nota 
sobre a exposição.
Falando à margem da ce-
rimónia de abertura, Ma-
txakhosa enfatizou que “o 
maior enfoque da exposição 
é a componente do meio am-
biente, na sua diversidade, 
do ponto de vista da fauna, 
da protecção das zonas cos-
teiras, e da protecção das es-
pécies, em si, e da flora”. Ex-
plicou mais adiante que nesta 
individual, faz uma simbiose 
entre a forma e os signos. 
“Os signos estão num con-
texto. Transmitem alguma 
informação, mas as formas 
também não são deslocadas, 
elas remetem ao público o 
papel de desfrutar, tendo em 
conta essa dualidade de abor-
dagem” – disse.
Olhando para trás e debru-
çando-se sobre a sua relação 
com o Banco, o artista lem-
brou que o BCI é “uma casa 
onde fiz uma exposição mui-
to importante da minha vida 
artística, há 19 anos. Numa 
semicolectiva que fiz, na al-
tura, a Mediateca funcionava 
na Avenida 24 de Julho, no 
Pigale. Fiz lá uma exposição 
muito importante, que mar-
cou 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 No-
vembro, com o rótulo da 
Losen Records. O álbum 
é uma cativante fusão da 
música tradicional com a 
moderna.

Mazuze funde 
a tradicional 
e a moderna 
com “Moya”
“ M o y a ”  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 músi-
ca tradicional com a moder-
na.
Ao quarto álbum, Ivan Ma-
zuze fundiu as diferenças cul-
turais em busca de elos que 
conectam a música tradicio-
nal com a contemporânea. 
A escolha de instrumentos, 
neste álbum com 11 faixas 
varia entre o saxofone, pia-
no, guitarra, baixo, tablas, 
kora e cabaça. Moya explora 
a música religiosa usada nos 

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

Mazuze funde o tradicional e o 
moderno com “Moya”

Actores moçambicanos levam teatro 
à comunidade através do debate

O Centro do Teatro do Opri-
mido juntou actores e aman-
tes 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 acade-
mia se materializasse na co-
munidade, visando projectar 
o futuro do teatro em Mo-
çambique.
 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 even-
to contribuiu para uma refle-
xão 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 co-
munidades surge em 2016, 

depois de um dos integrantes 
do Grupo de Teatro do Opri-
mido ter assistido um espe-
táculo teatral apresentado 
por um grupo de estudantes, 
num dos bairros periféricos 
da cidade de Maputo.
Falando aos presentes, um 
dos palestrantes, que res-
ponde pelo nome de José, 
disse que na era colonial os 
missionários socorriam-se 
do teatro para passar men-
sagens relacionadas com a 
educação no contexto colo-
nial e a religião. 
Por seu turno, o actor con-
ceituado Adelino Branqui-
nho disse que no País há 
falta do colóquios deste gé-
nero, para divulgar de facto 
o teatro e fazer passar men-
sagens, onde o teatro não é 
uma coisa substantiva, mas 
que envolve muitas sensibili-
dades e aglutina culturas.

africanas. O mantra é um 
enunciado sagrado, um gru-
po de sons ou palavras, que 
se acredita que tem poder 
psicológico e espiritual. A 
faixa combina um mantra 
de fogo rápido com interac-
ção 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 percurssivamen-
te levando a uma declaração 
temática estimulante e assim 
a solos dos pianistas Olga 
Konkova e Ivan.

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

Define-se como publicação 
periódica informativa e não 
doutrinária, predominante-
mente consagrada à informa-
ção geral, sem excluir, em li-
mites 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 cri-
térios de pluralismo, isenção 
e apartidarismo, o que impli-
ca estilo e forma distanciados 
na abordagem de quaisquer 
temas.
Adopta como propósito uma 
informação rigorosa e com-
petente, no sentido do mais 
completo possível apuramen-
to dos factos, equilibrada 
pela audição dos interesses 
envolvidos e objectiva, atra-

vés da análise dos aconteci-
mentos.
O jornal respeita e prosse-
gue a sua honrosa tradição 
de porta-voz dos interesses 
e dos direitos das camadas 
menos favorecidas da so-
ciedade moçambicana, sem 
que tal orientação signifique 
transigência com práticas 
demagógicas ou sensaciona-
listas.
ICEF Jornal Feminino, por 
intermédio dos seus jorna-
listas, colaboradores e sob a 
responsabilidade do seu di-
rector e editor, compromete-
-se a respeitar a legislação 
aplicável à actividade jorna-
lística, designadamente a Lei 
da Imprensa (Lei nº 18/91 
de 10 de Agosto), bem como 
os princípios éticos e deonto-
lógicos da profissão.

Lançamento do 
Jornal Feminino ICEF

Ivan Mazuze
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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 so-
bre poesia, improvisação 
poética, técnica do re-
pentismo e redes sociais. 
Trata-se de actividades 
realizadas pela Embaixada 
de Espanha em Moçam-
bique e teve como base 
transversal a criação 
poética e aprendizagem 
de técnicas de escrita. 

Adelina Pinto 

Os work sh op s 
realizados 
pela Coopera-
ção Espanho-
la (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 poe-
ta e cantor espanhol Juanlu 
Mora, tendo unido profissio-
nais e amantes de cultura, 
com o objectivo de criar re-
des de contactos interpes-
soais. 
Os workshops têm como base 
transversal a criação poéti-
ca, a aprendizagem de técni-
cas de escrita, improvisação 
poética, criação e difusão 
da obra de um ou de vários 
autores nas redes sociais. Es-
tes workshops de formação 
visam facultar ferramentas, 
metodologias e conhecimen-
tos teórico-práticos para 
criar poesia de qualidade e 
difundi-la nas plataformas 
adequadas.
De acordo com o poeta cuba-
no e repentista Alexis Dias 

Pimienta, “a poesia é um 
jogo muito sério”, é uma ofi-
cina intensiva e dinâmica fo-
cada nas técnicas de impro-
visação 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, sinóni-
mos, 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 es-
trofes e versos. De igual for-
ma pensar na arte poética, a 
importância que lhes permi-
tirá rimar com a concordân-
cia. 
Para Pimienta, a arte do 
repentismo é composta de 
integralidade da pessoa que 
a recebe, por isso, estar em 
constante recepção e renova-
ção das diferentes áreas do 
conhecimento, desenvolveu 
nos poetas melhores capaci-
dades interpretativas e maio-
res recursos literários na hora 
de executar a sua criação 
poética. 
A oficina contou com outras 
aplicações como suporte de 
aprendizagem e desenvolvi-
mento de improviso.
Durante a oficina, que teve 
a duração de três dias, foca-
lizou-se também no uso de 
novas tecnologias, nomea-
damente Youtube, redes so-
ciais, WhatsApp, Skype e 
outros aplicativos como su-
porte de aprendizagem e de-
senvolvimento de improvisa-
ção 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.

Lançamento da antologia de poesia 
“Soletras Esse Verso”

O Centro Cultural Português, 
em Maputo, acolheu recente-
mente um projecto literário, 
uma iniciativa promovida 
pela revista Soletras. Foi o 
lançamento de uma antologia 
de poesia moçambicana intitu-
lada Soletras esse Verso, que 
marcou, também, as celebra-
ções 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 desta-
que em Maputo, numa sessão 
única que contará com a pre-
sença e participação do orga-
nizador da publicação, Gus-
tavo Sabamba, e dos autores 
que participam nesta obra 
como Hera de Jesus, Hiron-
dina Joshua, Lourenço Paulo, 
Melita Matsinhe e Obedes Lo-
badias.
Soletras esse Verso integra 
50 poemas, cujas temáticas e 

estilos diversos resultam de 
uma dádiva feita pela Associa-
ção Kulemba a antigos colabo-
radores 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 propó-
sito dos fundadores da Asso-
ciação Kulemba, de encontrar 
uma plataforma que permi-
tisse 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 mate-
rialização dos anseios dos fun-
dadores da revista de ver di-
vulgado o trabalho produzido 
por inúmeros escritores que 
trabalham em Moçambique, 
alguns com menor visibilida-
de. 
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
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 licencia-
mento de clubes, cargo para o qual foi contratado em Setembro.desporto

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 Portu-
gal. 
De forma serena, com a tran-
quilidade de quem sabe a al-
tura das enormes exigências 
que se antevêem, Jorge Vie-
gas foi eleito no último sába-
do presidente da Federação 
Internacional de Motociclis-
mo (FIM), para os próximos 
quatro anos.
O algarvio, nascido em Faro, 
sucede, aos 61 anos, ao ve-
nezuelano 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 pre-
ciso cumprir diversas premis-
sas, nomeadamente a nível 
financeiro e é preciso um lu-
gar no calendário, o que não 
é fácil, tantos são os interes-
ses neste capítulo. Claro que, 
mesmo antes de ser eleito 
presidente da FIM, já desen-
volvia contactos e pressões 
nesse sentido”. In Abola.pt

Arbitragem feminina começa a 
ganhar espaço no Moçambola

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

Alfredo Langa     

Apesar de já se 
saber os vence-
dores da edição 
do Moçambo-
l a - 2 0 1 8  e  o s 

seus premiados, de acordo 
com o Artigo nº 64, do Re-
gulamento de Competições, 
a Liga Moçambicana de Fu-
tebol torna público a homo-
logação da classificação final 
do Campeonato Nacional de 
Futebol (Moçambola) edição 
2018, bem como dos vence-
dores dos concursos dos pré-
mios do Moçambola.

Neste caso, o campeão na-
cional 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 so-
freu 26, totalizando 58 pon-
tos.
Nesta homologação, o maior 
destaque vai para a clas-
se da arbitragem, onde foi 
eleita a melhor árbitra, con-
trariando o habitual em que 
o prémio era vencido pe-
los masculinos, desta vez a 
proeza coube a Ema Novo. 
A nova referência da arbi-
tragem moçambicana teve 
no total 260 pontos, onde 
80 foram atribuídos pela 
CNAF, 180 pelos delegados. 
Segundo o comunicado ofi-
cial da LMF, são despro-
movidos do Moçambola os 
seguintes clubes: Clube Des-
portivo Universidade Peda-
gógica, 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 Nampu-
la. 
Para o Moçambola – 2018 
não houve vencedor do Con-
curso melhor marcador, por 
incumprimento do previsto 

no artigo 62º do Regulamen-
to de Competições em vigor. 
É proclamado vencedor do 
Concurso Guarda Redes me-
nos 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 Son-
go foi eliminada, esta quarta-
-feira, da corrida à fase de 
grupos da Liga dos Cam-
peões 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 fren-
te ao campeão moçambicano, 
treinado por Nacir Arman-
do, já que na primeira mão 
tinha ganhado por 2-1. Com 
a eliminação da UD Songo, 
Moçambique fica sem repre-
sentantes 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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``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM Inham-
bane, 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 

PARABÉNS ERLINA COSSA (I)

Geração terrorista!
Sou Moçambicana, mulher, nasci e cresci aqui pres-
enciando 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 mon-
tanhass 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 tín-
hamos 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!

Bronze para os masculinos e prata 
para os femininos no voleibol

Moçambique participou 
recentemente no Africa-
no de voleibol da Zona VI 
, em seniores femininos e 
masculinos, com duas for-
mações, nomeadamente 
Universidade Pedagógica 
de Nampula e a Autorida-
de Tributária de Moçam-
bique.

Em termos de re-
sultados despor-
tivos no que diz 
respeito aos femi-
ninos, a Universi-

dade Pedagógica de Nampula 
falhou e participou pela primei-
ra vez numa final, tendo perdi-
do e ficado com a medalha de 
prata. 
O certame teve lugar em Dur-
ban, no pavilhão da Univer-
sidade de Kwazulo Natal, na 
vizinha África do Sul.        
A Universidade Pedagógica de 
Nampula não conseguiu con-
quistar o título africano de vo-
leibol da Zona VI em seniores 
femininos ao perder, na sexta-
-feira passada na final diante 
do Correctional Sunrise da eS-
watini, 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, fi-
cou 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 ser-
vidor foi Ainadino e passador 
Alberto. Melhor atacante Aina-
dino, todos da Autoridade Tri-
butária de Moçambique. Em 
femininos, a melhor passadora 
Asha e melhor líbero Juliana, 
melhor jogadora Ana Paula, 
todas da Universidade Peda-
gógica de Nampula. Alfredo 
Langa

Nicolau Manjate com presente de Natal no hóquei
O Presidente da Federação Mo-
çambicana 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 objec-
tivo passa por dinamizar a prática 
do hóquei e a corrida de patins em 
linha, no continente. Esta nomea-
ção 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 Ni-
colau Manjate foi nomeado  vice-
-presidente do Comité Internacional 
de Hóquei em Patins (CIRH) para 
o desenvolvimento da modalidade 
em África.
Com esta nomeação, Manjate pas-
sou a ser membro do próprio Comi-
té Internacional. Cinco anos depois, 
ou seja, em 2016, foi nomeado pre-
sidente da mesma agremiação, no 
decurso do congresso realizado em 
Cotonou, no Benin. 

Alfredo Langa

Equipa da Autoridade Tributária de Moçambique
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Couana estagia na RAS para a 
dupla batalha no Moçambola
A Liga Moçambicana de 
Futebol, LMF, através 
do seu respectivo presi-
dente, 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 próxi-
mo ano.

Alfredo Langa 

O Moçambola 
terminou com 
muito sacri-
fício, quando 
chegou a es-

tar em perigo de não ir até 
ao fim, mas devido a uma 
injecção financeira governa-
mental a prova chegou ao 
fim.
Como grande TPC, a di-
recção da Liga Moçambica-
na de Futebol, chefiada por 
Ananias Couana, tem como 
missão lutar para não alte-
rar o figurino da prova por 
falta de recursos, globalizar 

o Moçambola no que diz 
respeito a tornar o produ-
to Moçambola uma marca 
apetecível para as grandes 
cadeias televisivas.
Para isso, o presidente da 
Liga Moçambicana de Fu-
tebol, Couana, efectou re-
centemente uma visita a 
África de Sul, muitíssimo 
importante para a vida da 
instituição que dirige, para 
procurar soluções para a 
internacionalização do Mo-
çambola. 
Segundo apuramos, Couana 
manteve encontros separa-
dos com as empresas Mul-
tichoice e Air Vantage, na 
cidade sul-africana de Joa-
nesburgo. As reuniões visam 
consolidar o Moçambola. 

Com a Multichoice, Ananias 
Couana discutiu as trans-
missões televisivas do Mo-
çambola, tendo aquela em-
presa, provedora de serviços 
de televisão, manifestado to-
tal 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 in-
cluem um programa televi-
sivo semanal de uma hora 
na Supersport, inteiramente 
dedicado ao produto Mo-
çambola.
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 futu-
ras parceiras manifestaram 
vontade de juntas trabalha-
rem na imagem do futebol 
moçambicano, através da 
criação de conteúdos audio-
visuais rentáveis, que sejam 
todavia uma mais-valia para 
a consolidação da marca 
Moçambola em Moçambi-
que e no estrangeiro.
De referir que, nestes dois 
encontros, que se enqua-
dram na estratégia de busca 
de parceiros internacionais 
para a viabilização do Mo-
çambola e consolidação des-
ta 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 depen-
der de capacidade financeira 
da LMF.
De recordar que a Liga 
Moçambicana de Futebol 
(LMF) apresentou há al-
guns meses, na cidade de 
Maputo, a proposta de três 
figurinos do Moçambola de 
2019, para fazer face ao pro-
blema da exiguidade de fun-
dos que aquela entidade tem 
enfrentado nos últimos anos 
para a realização da prova. 
Assim, no segundo modelo 
apresentado o campeonato 
seria discutido em duas fa-
ses. Na primeira, as equi-
pas seriam distribuídas em 
dois grupos de oito cada.
O primeiro grupo seria 
composto por equipas das 
regiões Centro e Norte, 
com a excepção do Ferro-
viário da Beira, que com-
pletaria o segundo grupo, 
constituído por equipas da 
zona Sul.
De acordo com a propos-
ta, a prova seria disputada 
num sistema de todos con-
tra todos em duas voltas e 
apurar-se-iam os primeiros 
cinco classificados de cada 
grupo, para a fase seguinte 
nacional. Esta fase tam-
bém seria disputada num 
sistema de todos contra 
todos. No total, neste mo-
delo seriam disputadas 32 
jornadas.

Ananias Couana trabalhando na África do Sul
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