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DESTAQUE DA SEMANA

“Tem que se conhecer
o feminino"
A condecorada escritora Paulina
Chiziane, esteve presente no 14 Congresso Mundos de Mulheres que é um
evento internacional e interdisciplinar
que vêm sendo realizados em diferentes países para promover o encontro,
dialogo e construção de sinergias entre
mulheres académicas, activistas, colaboradoras de organizações da sociedade
civil, artistas e todos actores e agentes
engajados com a igualdade de género
e iniciativas feministas, que decorre
no Campus da Universidade Eduardo
Mondlane desde o dia 19 do corrente
mês, para partilhar uma reflexão sobre
os trajectos e fragmentos de um discurso de mulher a partir de África.
Nesta conferência a ilustre autora tomou o pódio para falar de forma aberta
e explícita sobre o percurso da mulher
negra ao longo da história num mundo
quase sempre governado por homens.
Embora reconheça que o feminismo foi
uma das grandes revoluções dos últimos
séculos, não deixou de questionar o papel das instituições académicas na descoberta de uma história da mulher africana que não seja baseada em modelos

euro centristas e patriarcais pois, como
ela própria disse "para que se possa ser
feminista primeiro tem que se conhecer
o feminino". Convidou pesquisadores

do Centro de estudos africanos a produzirem obras académicas que relatam
os arquétipos femininos para além dos
estereótipos que as popularizam.
Trouxe exemplos fortes desde a
Cleópatra, rainha de dimensão universal e intemporal, rainha de Sabá única
mulher negra com retrato na Bíblia Sagrada e chamou atenção ao facto de,
"apesar das suas grandes conquistas estas mulheres da política, da governação,
do pensamento delas nada está escrito,
só dizem que eram bonitas." Na zona
subsaariana falou do reino de Mataka
onde as mulheres detinham o poder
legislativo e Mwenemutapa que tinha
um exército só de mulheres. Estes exemplos podem servir sem dúvida para
construção de uma identidade histórica
do feminino africano.
Não obstante o seu criticismo a identidade ou falta dela no feminino africano,
Paulina terminou a sua reflexão com
um tom de esperança e reconhecimento
aos avanços e conquistas das mulheres
no seio de tantas dificuldades.
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CAMARADAS NÃO SE PREOCUPEM!...

Nyusi também foi amamentado pelo
marxismo-leninismo
Por: João Bruno de Morais
"O poder é como o violino. Pega-se
com a esquerda mas toca-se com a direita" - autor desconhecido
Na música, um acorde é um conjunto
harmónico de três ou mais notas musicais, que são tocadas ao mesmo tempo
criando um soar harmónico, ou seja,
quando apertamos cordas diferentes ao
mesmo tempo.
Uma nota é quando tocamos, uma nota
isolada no nosso instrumento, como se
apertássemos uma corda da viola em determinada casa e tocássemos só ela.
Os recentes pronunciamentos do antigo ministro de Energia do Governo de
Joaquim Chissano, Castigo Langa em
vésperas do XII congresso da Frelimo revelam o estado de espírito do sector sul
dos camaradas. Nesse sentido seríamos
ingénuos politicamente se acreditássemos
que a "boca" de Castigo foi de iniciativa
individual e que não teve nenhum apoio
incondicional do "sul" da Frelimo!
Ora desde a chamada dos ruandeses
para o solo pátrio que ficou evidente que
o problema de Filipe Nyusi não foi subir
a montanha de Gorongoza para apertar a
mão do falecido General Dhlakama, dialogar com Ossufo Momade no gabinete
presidencial, resolver a situação precária

sócio económica ou mesmo estancar a insurgência no país.
O problema que se diga, cirúrgico, de
Nyusi e seus colaboradores mais próximos é fazer tudo por tudo para criar fortes alianças para não ser contestado internamente e perseguido pelos seus próprios
camaradas quando sair do poder efectivo
em 2025.
Agora dizer que a Frelimo está desconcentrada, com falta de visão política é
não entender as palavras de Chissano - a
Frelimo é a Frelimo - é não saber interpretar as palavras do General Matsinha "Moçambique é África" - é não entender
o pensamento do General Jacinto Veloso
- "ao longo do tempo, a Frelimo sempre
soube regenerar-se”.
Portanto o congresso que se aproxima
não se compara com as grandes crises
de 1969 - morte de Eduardo Mondlane
- e 1986 - Samora Machel que a Frelimo
teve e conseguiu ultrapassa-las.
Propaga-se por aí que Armando Guebuza está enfraquecido politicamente ou
que Nyusi está encurralado. Pela nossa
maneira de analisar os factos nada disso constitui a verdade. O que acontece é
que ambos, tem diferentes modos de fazer política. Enquanto Guebuza remode-

lou profundamente o Governo (saída de
Aires Ali depois do congresso de Pemba,
Nyusi fez ao contrário. Nomeou um novo
primeiro ministro (Adriano Maleiane)
antes do congresso.
O que significou que tanto um assim
como outro demonstraram aos seus adversários internos e externos as suas notas e...
Todos nós vimos o que aconteceu com
Guebuza!...
Assim se ambos tiveram uma estratégia semelhante mas caminhos diferentes
já podemos prever a priori o que pode
acontecer a Nyusi...
Para terminar, temos certeza que Samora, Chissano, Guebuza e Nyusi, todos
eles Presidentes da Frelimo foram "amamentados" pelo -marxismo leninismo - e
a organização política que está a liderar
o Estado moçambicano desde 1975 - ano
da Independência Nacional, não está em
condições políticas de potenciar lutas internas.
Mas há poucas horas do início do XII
congresso como Nyusi pode pegar no
"violino" das estruturas partidárias, tocar o primeiro acorde quando o Comité
Central não sabe qual é ainda a música e
a letra do sucessor de Nyusi?
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“Pretendemos priorizar a educação e a saúde”

Por: Borges Macuácua
Viva Moçambique!
Viva Moçambique!

Moçambicanas e moçambicanos,
em primeiro lugar, agradeço ao

GRITO DO CIDADÃO

Carlos Alage

A frelimitização do estado
Moçambicano, é o que iremos
ver durante os próximos dias, governadores, Directores e secretá-

Edson Vilanculo
Os últimos números sobre o nível de seropositividade estão alarmantes, lamentavelmente, urge a

Errata:

povo moçambicano pela confiança
que depositou em mim, depositando o seu voto a meu favor naquelas
urnas. Trabalharei no sentido de
nunca dar espaço para o arrependimento.
Povo moçambicano, durante os
cinco anos em que estarei a governar, a prioridade, a palavra de ordem será o desenvolvimento. Um
intento que será logrado por via de
trabalho. Encorajarei os jovens a fazer mais pelo seu país. A prioridade
deste governo será a agricultura. O
país tem vastas terras férteis que,
dadas a devida atenção, poderão
aumentar significativamente o nosso Produto Interno Bruto. O povo
consumirá produto nacional o que,
consequentemente, irá baixar o
custo de vida.
O nosso enfoque será, de igual
modo, os recursos naturais. O país
é rico em gás, carvão mineral e pe-

tróleo. Se criarmos condições de
explorar, refinar e exportar produto acabado, aumentamos postos de
trabalho, o que vai reduzir o índice do desemprego, posicionar-nos-emos com mais firmeza no mercado internacional.
Encorajaremos o empreendedorismo juvenil, o que também irá
reduzir o índice do desemprego e
acelerar o desenvolvimento do país.
Com estas estratégias, teremos
maior circulação da moeda nacional, que é o que ajuda a acelerar o
desenvolvimento.
No mandato que começa hoje,
pretendemos priorizar a educação
e a saúde, construindo infraestruturas de qualidade e prestar, também,
serviços de qualidade.
Moçambicanos, mais uma vez,
agradeço a vossa confiança e eu
prometo. “O povo moçambicano
não se vai arrepender”

“Precisamos de mais medalhas e troféus”

rios que muitas da vezes são estes
que assinam os despachos para
que o mísero povo possa ter acesso a alguns documentos ou certificados para o exercício das suas
actividades sociais e económicas
para que possam ter o que dar
aos seus filhos, mas ao invés disso
irão abandonar os seus locais de
trabalho para o congresso para
desenhar nova formas de continuar a explorar, roubar, e abusar e oprimir o povo. Enquanto
eles gritam vestidos de vermelho
que representa o sangue que está
sendo derramado dos nossos irmãos em Cabo delgado.
necessidade de se olhar para onde
estamos a falhar como sociedade,
ha necessidade de promover mais
os valores sociais sobre ter apenas
um parceiro/a sexual, o cuidado
redobrado com a esterilização de
objectos cortantes tanto em salões
de barbearia e salões de manicura
e pedicura, porque podemos estar a
gritar não ao “sexo desprevenido”
mas enquanto há também pessoas
que ainda se contaminam em massa
por meio desses objectos não valerá
muito. Grito por uma geração consciente de cuidados a ter com o HIV.

Erson Ezequiel
Alguns presidentes da oposição que
temos em Moçambique são um insulto a inteligência dos seus membros
e simpatizantes, a não ser que tenhamos um outro conceito de liderança
do qual não tenha sido explanado por
Camões. Enquanto a incompetência
e a corrupção prevalecerem estamos
condenados a esses líderes inatos, com
falta de discurso, e a maior cara de
pau, membros do partido que fazerem
se presente em alguns programas de
debates com, maior capacidade comunicativa e de persuasão melhor a que
do próprio presidente, e momento de
termos uma aposição representativa,

clara em suas acções, e que sejamos representados por um indivíduo que os
seus discursos sejam claros e objectivos,
pois de entretenimento já estamos fartos porque é só isso que a FRELIMO
tem vindo nos proporcionado.

Aylton Bule
A Federação de Box em Moçambique provando para todos que
o que faz com que não haja grande avanço em outras modalidades
não e a falta de fundos ou talento,
mas o nepotismo, e ao fato de alguns dirigentes quererem exercer
várias funções como por exemplo
alguns são dirigentes desportivos e
representantes de alguns jogadores
e acabam usado a seleção como
montra para os seus atletas ou familiares e no fim do dia é a pátria que
sai lesada do egoísmo e lobismo que

tem dominado a nossa selecção nos
últimos anos, precisamos de mais
medalhas e troféus pós somos capazes. Confirmou a federação de box.
Deixou claro.

Estimados leitores, a nossa redacção endereça-vos sinceras desculpas pelo erro cometido na edição passada, trocando os
nomes dos cidadãos Hélder Tomossene e Khessany Mucavel, trocando automaticamente os seus discursos.

EDITORIAL

Quinta-Feira, 22 de Setembro de 2022

Luz
DO PENSAMENTO

5

As três fases dos dez
anos de poder
Tudo começa enquanto a emoção
domina os bastidores partidários,
vencemos formemos então o governo para os passos subsequentes, a
esta altura o que não se pode ignorar é o universo através do qual foi
possível chegar ao poder e o primeiro apoiante para estes casos, pelo
menos aparentemente, é o dirigente
cessante e para sorte do sucessor, a
dívida com esta figura não é visível
a olho nu, a princípio carece até de
uma observação minuciosamente
milimétrica para o seu alcance, isto
é, não o deve nenhum cargo político,
basta entre ambos um sorriso e punhos no ar ululando a vitória.
O dilema é a formação do governo pois, convém lembrar com quem
contou na sua história política, profissional e até de vida e começar-se
daí a constituir um governo que ainda com esses critérios para sua formação é preciso ter sempre em conta
o critério fundamental, a linhagem
e disciplina partidárias, o que até
faz algum sentido mas, impõe algumas limitações ao recém-empossado
que passa a não poder recorrer pura
e simplesmente aos seus amigos de
infância, colegas de escola e de catequese e tantos outros familiares
e patriotas, mas é para eles sempre
possível fazer alguma coisa pelos seus
desde que, o faça antes da fase posterior, portanto esta fase vai um pouco

para além do nepotismo, designa-se
essencialmente de “obrigado pelo
apoio”.
Essa correria para encerrar a primeira fase ganha sentido quando
olhamos para fase seguinte, “a vitória prepara-se”, isto é, importa para
os detentores do poder esquecer-se
do povo por quase um quinquénio
gerindo lobbies de agradecimentos e
pedidos que os permite garantir estratégias de manter o poder por mais
um quinquénio.
A vitória prepara-se, é uma verdade e constitui até slogan para alguns,
distingue-se da antecedente, pela
perfídia que aqui se revela, isto é,
nesta fase a união já não faz a mesma força, ou seja, importa perceber
quem realmente faz a força, isto é,
todos os que tiveram dificuldades em
esconder a cara real ao povo, tendo
exposto o matope, as ramelas, o cerume e o escorbuto políticos referidos
por Mazula numa das suas intervenções, são publicamente renegados e
se necessário impiedosamente humilhados como forma de resgatar a
jamais existente ética que os permite
renovar o poder.
Ainda contrariamente a primeira
fase, nesta fase o antecessor é também violentado e reduzido a um simples membro, sobrando-lhe apenas o
título, isso pela característica da próxima fase, a última. O antecessor, ca-
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chorro do mesmo canil que o actual,
também obedeceu o mesmo esquema, e nesta fase é dos também usados para lavar a cara do colectivo e
isso prevê denegrir, escangalhar, aliás
expor realmente a sua imagem.
A última fase nos custa a designar
pelo fôlego esgotado de tanto queixar-se do desgoverno, da saliva esgotada em bares e mercados choramingado o assalto ao erário público.
Nesta fase assiste-se ao desfalque e
abuso de poder, que na verdade existe
em todas as fases, mas nesta o fazem
descaradamente, é a hora do rombo
e também por isso o dirigente antecessor continua a sucumbir como já
começou na segunda fase pois, o seu
corrupto investimento na sua então
terceira fase, é agora escangalhado,
desviando o saque aos cofres pessoais
e ou familiares do actual chefe, que
passa normalmente para a primeira
posição de cidadão mais afortunado
da nação.
No entanto, em ondas de sofrimento causados por esta ondulação corrupta custa-nos a atribuir um nome a
tanta falta de vergonha.
Assim envergonhados, exigimos
um voto de confiança a vergonha,
pois denunciamos a vergonhosa atitude que vitimiza a nossa reputação,
empobrece o nosso país e desvirtua
as nossas lutas em prol do bem-estar.
Abaixo a pobreza!
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Crise energética na Europa pode levar
a TotalEnergies a regressar antes do
estabelecimento da paz em Cabo Delgado

Por: Edson Cortez
1.

Introdução

Os países europeus estão mergulhados numa
das piores crises energéticas de sua história,
provocada pela redução do fornecimento do
petróleo e do gás da Rússia, da qual são extremamente dependentes. A subida do preço
de produtos petrolíferos já se reflecte na renda das famílias europeias. Em países como a
Itália, por exemplo, os cidadãos estão a pagar
mais 400% em energia eléctrica e gás, comparativamente ao mesmo período do ano passado.
Diante desta crise, os governos europeus estão
a correr contra o tempo para tentar buscar fontes alternativas de fornecimento de energia. O
gás de Moçambique, concretamente da Bacia
do Rovuma, é visto como uma alternativa de
médio e longo prazo para a Europa, segundo
declarações do embaixador cessante da União
Europeia em Moçambique, SánchezBenedito
Gaspar. Este facto pode constituir um factor
importante para que a TotalEnergies retome
o seu projecto em Cabo Delgado, apesar dos
ataques dos terroristas que ainda persistirem
na região. Importa referir que os ataques que
estavam centrados em Mocímboa da Praia
foram empurrados mais para o Sul, devido à
presença das forças do Ruanda centradas basicamente em Palma e em Mocímboa da Praia,
especificamente nos distritos do gás.
Um sinal claro da intenção do retorno da
TotalEnergies é, por um lado, o esforço do
Governo de Moçambique em convencer a
empresa de que até ao final deste ano, 2022,
todas as condições para a retoma do projecto
de gás natural da TotalEnergies estarão criadas. Aliado a isso está a imposição da empresa
em renegociar o contrato considerando que
as condições iniciam negociadas são hoje diferentes de 2018 e 2019. Desse modo, quando
houver um reinício das operações em Moçambique, estas têm de ser realizadas sob termos
e condições diferentes, porque o que foi acordado no início do projecto já não é claramente
sustentável. Logicamente pode-se prever que a
intenção da empresa é de agregar, dentre outros aspectos em seu benefício, os custos com a
segurança para garantir as suas actividades. E
estes custos são recuperáveis, isto é, não contam para a matéria colectável do cálculo do
imposto para o Estado. Esta intenção é contrária à posição inicial apresentada aquando
da paralisação de que a empresa só regressaria
com a paz estabelecida na província, confirmada pelas palavras do presidente da TotalEnergies, Patrick Pouyanné: “…a minha próxima
visita será a Palma, Mocímboa da Praia, em Mueda e
quando vir que a vida está de volta à normalidade, o que
significa reposição dos serviços estatais e da população,

só aí o projecto poderá retomar…”
Neste artigo faz-se uma análise do cenário do
possível regresso da TotalEnergies como resultado da resposta à crise energética europeia e
ao aproveitamento dos altos preços do gás que
poderão proporcionar lucros extraordinários
para a empresa, apesar da situação de insegurança em Cabo Delgado.

2.

Alta de preços pode incentivar o regresso da TotalEnergies, apesar da
guerra

Desde que a TotalEnergies, concessionária e
operadora da área 1 offshore da Bacia do Rovuma, suspendeu as suas actividades, em Abril
de 2021, invocando causa de “força maior”
devido à situação da insegurança causada pelos ataques armados na península de Afungi,
distrito de Palma em Cabo Delgado, o Governo de Moçambique tem vindo a empreender
esforços para garantir segurança na província
e muito especificamente em Palma e Mocímboa da Praia para responder à exigência da
TotalEnergies. Mas, até agora estes esforços
não foram eficazes para convencer a TotalEnergies a regressar.
Importa relembrar que em Maio de 2021, após
a paralisação, o presidente executivo da Total,
Patrick Pouyanné, afirmou que “assim que Cabo
Delgado volte a ter paz, a Total voltará”. A mesma
posição foi tomada pela empresa Exxon Mobil
que declarou, através do seu vice-presidente
para África, Walker Keinsteiner, : “vamos retomar o processo da decisão final de investimento, logo que
haja o levantamento da declaração de força maior da
TotalEnergies”.
O Governo tem reportado, através do Ministério de Defesa Nacional, que a situação de
segurança está melhorada em Cabo Delgado
com alguns ataques esporádicos. No entanto,
com a crise energética na Europa, a empresa
poderá regressar incentivada pelo aumento da
procura do gás e dos altos preços, actualmente
em vigor, resultantes dos efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Com a crise na Europa, a pressão sobre os
preços dos combustíveis aumentou acentuadamente, tendo atingido, no mês de Março de
2022, mais de 40 dólares por MMBTU, o que
representa um máximo histórico. Este marco
não se verificava desde 1973. A tendência
do aumento do preço do gás é a mesma nos
principais mercados internacionais com maiores aumentos para o preço do gás natural na
Europa, que aumentou em 50% de Janeiro a
Março de 2022, comparativamente a aumentos que se verificaram nos mercados do Japão
e dos Estados Unidos da América, mas foram
o dobro e quase o dobro, respectivamente, dos

níveis de um ano atrás. Os preços do gás natural no Japão e nos EUA registaram ganhos
muito menores em Março.
Conforme aponta o relatório do Banco Mundial sobre as Perspectivas dos Mercados de
Commodities de Abril de 2022, os aumentos
de combustíveis verificados na década de 70
resultaram no surgimento de novas fontes de
abastecimento de combustíveis. Por exemplo,
o relatório acima citado aponta que nos cinco
anos após o choque do preço do petróleo de
1979, a participação do petróleo bruto na matriz energética das economias avançadas caiu
mais de 7%. Essa mudança deveu-se, principalmente, à proibição da construção de usinas
elétricas movidas a petróleo, substituídas por
usinas nucleares e a carvão e pelo gás natural.
Segundo o mesmo relatório, as seguintes situações são derivadas desse aprendizado histórico
e podem emergir:
a) A curto prazo - pressões inflacionárias que
levarão os Governos a precisar de mitigar o
seu impacto nas famílias mais pobres através
de políticas eficientes. No momento, muitos
Governos têm-se concentrado em restrições
comerciais, controlo de preços e subsídios, que
podem ser caros e que muitas vezes agravam os
déficits de oferta e as pressões sobre os preços;
b) A longo prazo - os efeitos da actual crise
irão depender de quão extensivamente o mercado de commodities irá responder. Por exemplo, em quanto a procura pelo gás irá reduzir e
também se novas fontes de energia serão introduzidas no mercado. Dependerá igualmente
das medidas tomadas pelos governos para
acelerar as mudanças estruturais que aliviem
a pressão ascendente sobre os preços dos combustíveis e das medidas que possam proteger
as economias da futura volatilidade dos preços.
Neste aprendizado histórico, a TotalEnergies
poderá reconsiderar a sua posição inicial de retorno e procurar responder à procura europeia
por fontes alternativas de fornecimento de gás
e reduzir a dependência francesa e europeia
do gás da Rússia. Igualmente poderá pautar
pelo aproveitamento dos preços altos do gás
que serão, pelo menos nos primeiros anos de
produção, muito superiores às previsões iniciais, obtendo lucros extraordinários.
A Europa precisa, neste momento, de soluções
de curto médio e longo prazo para lidar com
a crise actual e dispor de alternativas para
crises futuras, através de um mercado de fornecedores mais diversificado. Moçambique é
uma alternativa de médio e longo prazo para
a diversificação dos fornecedores de gás, não
só para Europa, mas também para o mundo.
No entanto, é preciso considerar que existem

Continua na Pag 08
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Continuação da Pag 06
algumas alternativas para além do gás moçambicano.
Neste momento, segundo John Plassard, especialista em investimentos da Mirabaud Equity
Research, a Europa dispõe de algumas alternativas ao gás russo, mas estas alternativas, ou são
caras, ou não atendem às metas de CO2, ou
estão estagnadas, ou ainda o seu uso não é suficientemente eficiente 11. Para este especialista
a Europa deverá:

i)

recorrer a outros países do leste através
da construção de pequenos terminais
de gás natural liquefeito;

ii)

recorrer ao Chipre e garantir um
pouco mais de dois anos de consumo
europeu, mas os planos de exportação
ainda estão nos estágios iniciais e a instabilidade na região não ajuda;

iii)

recorrer ao gás de xisto, que vem
sendo explorado nos Estados Unidos,
mas que, por razões geológicas, os custos de exploração são elevados. Adicionalmente, por razoes ambientais,
há fortes oposições ao seu uso;

iv)

recorrer a energias alternativas mas,
os esforços até agora são poucos para
aumentar a segurança energética.
Então esta é uma esperança a médiolongo prazo;

v)

vi)

recorrer ao carvão, grande poluidor,
que não é compatível com as metas
de redução das emissões de gases de
efeito estufa mas que ainda é uma
fonte de energia muito importante em
alguns países, como a Alemanha; e
recorrer à energia nuclear, energia
difícil de classificar, sem emissões de
CO2, mas difícil, ou quase impossível,
de renovar o urânio, sua principal matéria prima.

Considerando estas alternativas, é previsível
um retorno rápido da TotalEnergies, mesmo
considerando que na melhor das hipóteses
o gás da área 1 só chegará ao mercado em
2027/28 isto se a empresa retomar logo no
primeiro semestre de 2023, e assumindo ainda
que o projecto não irá sofrer nenhum atraso
relacionado com a insegurança, que ainda é
uma realidade.
As previsões de 2018, antes da intensificação
dos conflitos em Cabo Delgado e da paralisação do projecto, mostravam que em 2022 o
preço do gás não seria superior a 8 dólares por
um milhão de unidades térmicas britânicas
(MMBTU12). Esse preço já era considerado
atractivo para o projecto ir avante.
As últimas previsões mostram que, em 2022,
o preço do gás, nas condições actuais, irá ascender aos 34 dólares por MMBTU, um incremento de 325% em relação a previsão
anterior. Isto corresponde, em termos de previsão, a um maior encaixe de receitas para a
empresa e para o Estado. Este cenário poderá
constituir um incentivo para o Governo criar
todas as condições de segurança e negociar o
contrato e ao mesmo tempo um incentivo para
a TotalEnergies relaxar as suas exigências ini-

ciats de ver a paz na zona para o seu retorno.
Considerando a previsão actual do preço para
o ano de 2024, comparando com a previsão
anterior para o mesmo ano pode-se verificar
que o preço actual é o triplo do previsto anteriormente, constituído uma situação favorável
para o mercado do gás.

3.

Há risco de o Governo negligenciar
a segurança das comunidades e de
outros projectos mineiros

O problema do terrorismo em Cabo Delgado
não será resolvido a curto prazo. No início,
nas primeiras incursões, os ataques aconteciam mais a norte da província mas, desde o
início de 2022, passaram também a acontecer
mais na região a sul da província, mostrando a
capacidade de os atacantes alcançarem áreas
outrora consideradas relativamente seguras.
Esta mudança deriva, em parte, do destacamento de forças militares do Ruanda e da
Missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral para Moçambique
(SAMIM) para os distritos onde aconteceram
os primeiros ataques, o que contribuiu para a
redução dos ataques a estes distritos, mas dispersou os insurgentes, que passaram a realizar
ataques em distritos mais a sul da província
e recentemente na província de Nampula. A
expansão dos ataques para o sul põe em risco
cerca de 61 projectos do sector mineiro, tendo
já levando à paralisação das actividades das
empresas Twigg Exploration & Mining (Syrah
Resources Limitada) e AMG Graphit Kropfmuhl, que exploram grafite.
No leque dos 61 projectos mineiros sob risco de
ataques de insurgentes, configura-se a empresa Montepuez Rubi Mining que, juntamente
com a Twigg Exploration & Mining, têm uma
importância considerável na estrutura de contribuição em termos de receitas para o Estado.
Entre 2017 e 202013 as duas empresas contribuíram com cerca de 8 biliões de MT para
as receitas fiscais do Estado, o que corresponde
a uma média de 10% das receitas totais das
empresas do sector no mesmo período.
Considerando que o Governo tem demostrado limitações para ter controlado de uma vez
por todas o terrorismo em Cabo Delgado, se
os recursos existentes forem, na sua maioria,
concentrados para proteger os interesses da
TotalEnergies, os outros projectos poderão ficar numa situação de grande vulnerabilidade
de ataques. E, sem forças de defesa especiais
para os proteger terão que optar por contratar
segurança privada, o que pode aumentar os
seus custos de operação ou abandonar as suas
actividades. A situação poderá ser mais agravante para as comunidades locais, e demais
civis, que não podem contratar empresas de
segurança privada.
Considerando este possível cenário, é urgente
que o Governo não caia na tentação de só proteger os interesses da TotalEnergies, devido aos
elevados ganhos fiscais que advirão da retoma
das suas actividades, mas que se concentre em
criar condições para que haja uma paz efectiva
ou segurança generalizada em toda a região
norte. Criar condições para que possa haver
livre circulação de pessoas, bens e que as em-

presas possam desenvolver as suas actividades
num ambiente de segurança e tranquilidade.
O terrorismo em Cabo Delgado é, antes de
tudo, uma crise de protecção com civis, especialmente as mulheres e crianças, expostos a
graves violações dos direitos humanos, incluindo assassinatos, mutilações, raptos, recrutamento (e utilização de crianças) para grupos
armados e violência baseada no género. Com
a criação da Agência de Desenvolvimento do
Norte de Moçambique (ADIN), concepção
do Plano de Reconstrução de Cabo Delgado
(PRCD), e do Plano de Resiliência e Desenvolvimento de Cabo Delgado, que incluem
componentes humanitárias e económicas, o
Governo procurou encontrar vias alternativas
para lutar contra o terrorismo e melhorar a
vida dos cidadãos. No entanto, todas estas estratégias não terão nenhum efeito enquanto a
situação da guerra prevalecer. Por exemplo, o
PRCD, com a situação da expansão das zonas
de ataque dos terroristas, torna-se excludente
e não resolve os problemas das populações. A
paz e a estabilidade é a condição básica para o
desenvolvimento económico e social de qualquer comunidade.

4.

Conclusão

A paralisação das actividades da TotalEnergies tem impactos negativos nas expectativas
depositadas em relação às contribuições para
o desenvolvimento do país quando a produção
iniciar. O cenário actual da crise energética na
Europa, causada pela guerra entre a Rússia e
Ucrânia, abre novos espaços de negociação e
de abordagens no mercado global dos combustíveis, na procura de novas alternativas de
fornecimento fora da Rússia e na diversificação, para se evitar a volatilidade de preços e
de fornecimento, devido a uma grande dependência por um número reduzido de fornecedores. Significando que projectos que
outrora poderiam ser considerados inviáveis,
nas novas condições de mercado passam a ser
viáveis. Essa viabilidade é dada tanto pela alta
de preços como pela busca de mercados alternativos.
Este cenário coloca o projecto da TotalEnergies, paralisado por motivos de instabilidade
militar, num novo panorama de discussão.
Isto é visível pelas iniciativas, tanto do Governo em querer criar condições para o retorno
da empresa, como também da própria empresa, que mostra sinais de relaxamento de
algumas das suas imposições iniciais para o
retorno.
No entanto, é preciso considerar que o retorno da TotalEnergies não deve ser à custa
da secundarização da segurança das comunidades e outros projectos, e da criação de instabilidade em novas zonas, e de redução dos
benefícios para os moçambicanos.
Neste sentido, o Governo deve garantir segurança em toda a província e não apenas nas zonas de interesses dos grandes projectos. O Governo deve assegurar a protecção, não só para
a TotalEnergies, mas para todos os projectos.
Igualmente, na negociação dos novos termos
do contrato, antes da sua aprovação, que sejam
objecto de debate para o escrutínio publico.
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Moçambique vs FMI
Por: Césio Gondes

As manifestações de Moçambique diante do memorando
de entendimento com o Fundo
Monetário Internacional (FMI)
são um pouco ambiciosas e em
certa medida não condizem
com situação actual da economia. Ora, o Governo compromete-se em tomar uma série
de medidas de modo a alargar
a base do Imposto sobre Valor
Acrescentado (IVA) que constitui uma das principais fontes
de obtenção de recursos para
a execução das despesas públicas do país, saliente-se que o
IVA é cobrado nas transacções
de bens e prestação de serviços
bem como na importação de
bens.
Só para ter uma noção, em
2019 o IVA contribuiu com
um peso de aproximadamente

23.2% nas receitas do Estado o
que corresponde a 64.117.363
milhões de meticais, no ano
subsequente as receitas provenientes do IVA cresceram 3.4
pontos percentuais relativamente ao ano de 2019, isto significa que esta fonte de receitas
é extremamente importante de
tal maneira que quaisquer variações na sua alíquota podem
traduzir variações significativas
no volume de recursos que o
Governo pode adquirir num determinado exercício. A expansão da base tributária pode ser
genuína, contudo, em grande
parte pode influenciar no nível
de actividade das empresas que
estão sobre este regime, além
disso, não é suficientemente
certo que o mecanismo de isenção deste imposto para cer-

tos produtos (básicos) pode não
afectar os consumidores vulneráveis, pelo que, as principais
reflexões que se podem colocar
sobre esta decisão são “até que
ponto o alargamento da base
do IVA pode prejudicar o consumidor?” e “em que medida
essas decisões podem desestimular os sujeitos passivos do IVA
a manterem-se nesse regime?”
Portanto, as reformas fiscais
que o Governo pretende implementar devem vislumbrar o risco associado a arrecadação das
receitas futuras, não se pode olhar somente numa perspectiva
optimista, é necessário avaliar
todos os cenários que podem
estar associados a esta medida
e traçar mecanismos de mitigação de possíveis perdas de receitas decorrentes desta decisão.

PUBLICIDADE

10

Quinta-Feira, 22 de Setembro de 2022

Luz
DO PENSAMENTO

OPINIÃO

O cúmulo da indecência
Por: Elísio Macamo
A indecência tem fases. Na primeira, perde-se noção de prioridades. Isso acontece quando se torna
mais importante mostrar que algo
está a ser feito. Perde-se a preocupação com o que ainda não está
bem e precisa de atenção porque
para milhões de mozes é uma questão de vida ou de morte. Um deputado não precisa de ir para muito
longe para ver isso. À saída do edifício da Assembleia vê o drama da
sobrevivência.
Na segunda fase investe-se muita energia no supérfluo. Não é, ao
contrário do que muita gente pensa, lambe-botismo. É uma atitude sincera que se manifesta sem a
expectativa de ganhos pessoais. A
pessoa perde noção do que é importante. Vasculhar dicionários à
procura de adjectivos torna-se mais
importante do que investir tem-

po para entender um assunto que,
bem tratado, pode mudar a vida
das pessoas para o melhor. Isso implicaria ler, falar com especialistas,
ouvir as pessoas afectadas, etc.
Na terceira, cria-se uma identidade que nada tem a ver com a razão que levou um indivíduo a um
determinado sítio. Assim, a pessoa
preocupa-se mais em se afirmar
como o deputado que faz rir todo
o mundo com os seus encómios ao
presidente. Sem se aperceber, começa a dar mais importância a isso
do que ao seu próprio trabalho.
Passa a ser mais grave não fazer
esse tipo de discurso do que interpelar os governantes. A pessoa fica
bobo da festa.
Na quarta, e última, a pessoa
acredita que o que faz tem piada.
Já não o faz porque queria mostrar
que apesar de tudo há trabalho que

está a ser feito. Fá-lo porque acha
que tem piada, muita até. O que
deixa de perceber é que fazer piadas no parlamento dum país onde
milhões de pessoas vão à cama - se
cama e abrigo tiverem - sem comer
é uma afronta aos valores do seu
próprio partido, da sociedade e, de
certeza, da sua própria família.
Agora, o cúmulo da indecência é
quando os colegas se juntam à risada, batem palmas ruidosamente e
não revelam nenhum sinal de vergonha. É aí onde se percebe que os
mozes estão órfãos de governo.
E para piorar tudo, nenhuma
pessoa decente desse partido e governo se distancia pública e ruidosamente. Talvez é por saberem que
aquilo é dirigido aos decentes para
que saibam duma vez por todas
que o boçalismo é que manda.
in facebook
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Ilha de Moçambique
Laura António Nhaueleque
A Cidade da Ilha de Moçambique, completou no dia 17 de Setembro mais um ano da sua
existência. Elevada a categoria de Cidade em
1818, foi a primeira Capital de Moçambique
até 1898 – antes da sua transferência para a
então Lourenço Marques, hoje Maputo. Historicamente a Ilha de Moçambique começa a
ser habitada por volta dos anos 200-900 pelos africanos bantu, provavelmente vindos das
grandes florestas congolesas – apesar de tradicionalmente este dado ser negado pelos amkahuwas que fazem coincidir a sua origem no
Monte Namúli. Devido a sua localização estratégica, a partir dos séculos XV-XVI a Ilha
passou a ser um local de confluência cultural,
comercial e religiosa internacional de povos
oriundos por exemplo da África (os bantu), do
Oriente, da Europeia, etc. – que deixaram as
suas influências inegáveis e indeléveis entre os
ilhéus e em quase toda a costa africana.
Alguns factores foram decisivos para que a
Ilha de Moçambique conhecesse uma nova
era, era do Xeicado, tais como, o incremento
do comércio ao longo da costa oriental africana e/ou criação de feitorias e a presença
do Islão em África. Foi principalmente graças
a estes factores que os ilhéus e outros povos
islamizados da costa oriental africana começaram a criar sociedades de cunho político-administrativos, liderados por Xeiques e/ou
Sultões como é o caso de Lamu, Mombaça,
Zanzibar e Quiloa. No caso da Ilha de Moçambique, o Hassani Moussa M’BiKi – onde
deriva o nome Moçambique – fundou o Xeicado da Ilha de Moçambique, por volta do
século XI.
No entanto, apesar da Ilha ter se tornado
Xeicado no XI século, só foi a partir da presença europeia no século XV – iniciada com
a expedição de Vasco da Gama – que ela vai
se tornar num importante centro comercial
internacional em quase todas as suas fases,

desde a fase de especiarias, ouro, marfim e
escravos, num entreposto principal de abastecimentos de navios com vários produtos e
ponto de ligação entre Oriente e Europa.
Até hoje é possível notar as influências culturais e religiosas deixadas pelos vários povos
que por ali passaram. Estes valores culturais
sempre foram acompanhados com acontecimentos que marcaram a Ilha, entre os
quais: a sua total destruição pelos Holandeses
em1607; entre 1509 a 1762 a Ilha passa a depender totalmente ao vice-rei da índia; em1750são construídas as feitorias que desempenharam um papel importante para a venda
de escravos. Em 1991, devido a sua estrutura
arquitectónica inegavelmente interessante, a
UNESCO distinguiu a Ilha como Património
Mundial da Humanidade e em 2007 foi inaugurado o Jardim Memorial da Ilha.    
Um dos valores culturais da influência estrangeira que continua vivo até hoje – não
somente na Ilha, mas em quase todo o Norte
de Moçambique – é a manifestação artística
representada pelo Tufo. Diz-se que o tufo é de
origem árabe e talvez iniciou quando o Profeta Mohammad, (a 16/06/ 622/ entrou na
Yterib-cidade, actual Medina onde foi recebido por um grupo de seus fiéis companheiros e
pandeiretas que cantaram e tocaram em sinal
de alegria pela presença do profeta. Os cantos
agradaram aos ouvidos do profeta que permitiu doravante que fossem praticados visto que
visavam louvar à Alah.
O tufo foi introduzido na Ilha provavelmente pelos africanos islamizados que entraram
com barcos a vela de palma e a remoque “vinham dançando e cantando.”
O termo tufo deriva da palavra árabe ad-duff,
isto é, pandeiros e pandeiretas, passado para
o português «adufe» e «adufo.Tal termo virá
da fusão do emakhuwa – em que não existe
a dental branda inicial «d», mas sim a dental

forte «t», por isso, de «dufo» ficou «tufo».”
Devido à sua profunda ligação com a religião, o tufo já teve suas ramificações: o taira,
(tufo religioso) reservado a momentos religiosos
islâmicos e executado exclusivamente pelos
seus crentes e o tufo popular executado em convívios sociais. Hoje, parece esta ramificação
tender cada vez mais a desaparecer talvez devido a secularização do taira.
Diz-se que a tradição começou quando, “Aicha, a mulher do Profeta cantou e tocou um
pandeiro para distrair o profeta das suas.
Letra de um gruo de tufo da Ilha de Moçambique
pela ocasião do ducentésimo aniversário da Ilha,é um
poema sobre a história da Ilha e dos ilhéus. A letra
enaltece a riqueza cultural que desde os ancestrais caracterizou a Ilha.
“A nossa terra, Ilha de Moçambique é rica em história
No princípio era tudo mata/bosque, até a sua descoberta pelos indianos e árabes que chegaram a Ilha.
Vasco da Gama ao avistar a Ilha, parou durante a
sua expedição para Índia.
Luís de Camões falava sempre da beleza da Ilha.
Ele escreveu os Lusíadas para ensinar aos Ilhéus.
Os nossos ancestrais deixaram história rica, maneira de se vestir e como pintar a cara com mussiro,
roupas típicas que vestiam e modo de caminhar, bons
hábitos, costumes e a gastronomia local bem elaborada. Ilha de Moçambique rodeada de água do mar.
Temos usos e costumes, temos fortaleza, temos
museu, mesquitas e Capelas/igrejas
Património mundial da humanidade, é o seu nome”.
Hoje, a Ilha de Moçambique apesar de
ser reconhecida pela UNESCO em 1991
como património da humanidade, carrega
consigo uma imagem degradada e de falta de
conservação, começando pela ponte que liga
a Ilha ao continente entre outras.

Assinaturas
Trimestral

Semestral

Anual

Nacional/Função pública

1000 Mts

1700 Mts

2900 Mts

Embaixadas e fora do País

50 USD

100 USD

150USD
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Obrigação legal de alimentos a
menores e idosos
Por: Leonildo Peho
O Parlamento Moçambicano aprovou
em 2014 a primeira lei que regula a promoção e protecção dos direitos da terceira
idade, um instrumento que responsabiliza
criminalmente a família, a comunidade e
o Estado pela violação desses direitos, o
que é de louvar, no entanto, muitos idosos
ainda continuam a ser maltratados pela
própria família.
Na óptica pessoal, o melhor investimento que podemos fazer é na família, por
conseguinte esta constitui a base da sociedade e é caricato que nós já fomos crianças e quiçá viremos a ser idosos, entretanto inviabilizamos em demasia o processo
de protecção de direitos dos mesmos, com
isso o presente trabalho irá de certa maneira consciencializar e analisar esse problema;
Por outro lado, é possível notar que no
nosso país, especificamente, nas artérias
da capital de Moçambique encontram-se um número elevado de petizes que
exercem comércio informal ou trabalhos
para sua respectiva sobrevivência, (como
exemplo: venda de recargas, amendoim,
limpeza de carros nos semáforos, etc.)
estas que no seu grosso número provém

das províncias do nosso país, sem querer
descurar em nenhum momento o facto
de Moçambique ser um país do terceiro
mundo, entretanto o numero de crianças
nessas condições causa um certo arrepio
como ser humano;
Como se bem dito e feito, as crianças
são os primeiros sujeitos vitimados pelos
conflitos e tudo que deles resultam: como
fome, epidemias, explicando assim, os reforços legais sempre incidentes, portanto
entende-se o amplo amparo legal que as
mesmas possuem e os esforços que devem
ser envidados para sua ampla protecção;
Do outro lado, foi constatado que Moçambique é um dos piores países do mundo para os idosos, ou seja, ser velho no
solo pátrio é um pesadelo segundo um
relatório da dw e, isso já devia nos preocupar como sociedade, quiçá seremos nós
que estaremos submersos no tal pesadelo
e ainda mais triste os idosos que se encontra no mesmo martírio, portanto nós queremos ser parte da solução desse calvário
social.
No sentido económico, é indispensável e
primordial a solidariedade do Estado, entretanto é preciso constar que o Orçamen-

to do Estado é deficitário aglutinando-se
com as guerras na província de Cabo
Delgado, instabilidade no centro do País,
ciclicamente fustigado com desastres naturais e actualmente a covid-19, portanto,
a que se descongestionar as atenções do
Estado e criar uma maior solidariedade
por parte da família através deste instrumento jurídico intitulado de alimentos.
Os alimentos juridicamente têm uma
noção mais extensa do sentido comum,
ou seja, refere-se a tudo que é imprescindível para sobrevivência humana, portanto esse instituto jurídico encontra-se nos
artigos 417 e seguintes da Lei da Família,
a obrigação alimentar apresenta-se como
expressão da solidariedade indispensável
entre os membros da família sem possibilidade de prover à sua própria subsistência e os que estão em condições de os
sustentar, não se deixando, assim, tal responsabilidade exclusivamente ao Estado
ou as instituições de caridade ou mesmo
as instituições de segurança social, deste
modo, assim poderá contribuir para coesão da família, já que esta "depende também do reforço das responsabilidade de
cada um perante todos".
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PESSOAS SEM-TETO (Part. 2)

CASA SIM!
Paco Planelles / Espanha
Na primeira parte do meu artigo semanal anterior intitulado:
"Pessoas Sem-teto” (Casa Sim!!)
eu disse e analisei que,
• “O problema da habitação é
provavelmente o mais difícil e
angustiante que a humanidade
enfrenta hoje. É difícil, pelas suas
dimensões gigantescas, e angustiante, pelo quanto significa para
o bem-estar e o comportamento
dos homens”.
Já em 1985, S.S. Papa João Paulo II - em sua segunda viagem
pastoral ao Quênia com uma visita à sede das Nações Unidas em
Nairobi e na presença do então
(*) presidente queniano, Daniel
arab Moi, pronunciou algumas
palavras verdadeiramente proféticas que transbordavam de caridade e fraternidade para com
aquele mundo africano pobre
e necessitado. E naturalmente,
aquele Papa (“Santo Subito!”),
São João Paulo II, nos lembrou
as seguintes palavras de São Mateus (8,20):
• "As raposas têm suas tocas e
os pássaros do céu seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem
onde reclinar a cabeça."

Eu costumava pensar que as
cidades simplesmente existiam.
Agora, depois de contemplá-los
por dentro -como colaborador
voluntário da ONGD & Fundação Espanhola, S.O.S. CHILDREN em vários países africanos, sei que, além de existirem,
abrigam um grande número de
populações pobres e dispersas.
Se os números não me enganam,
e parece-me que nesta questão
estamos muito aquém, existem
milhões de seres humanos ("sem-abrigo") existentes na vida real
- longe e perto de nós, que dormem e sobrevivem à ruas, debaixo das pontes, nas ruelas solares
e escuras das grandes cidades
aqui, em Espanha ou fora das
nossas fronteiras. Sim!, entre papelão - como folhas secas caídas
das árvores, sem trabalho, sem
casa, sem moradia e em lugares
extremamente pobres e insalubres em busca de comida onde
quer que fosse, diante da indiferença de nossos governantes; e
para vergonha, das bem-intencionadas proclamações de direitos humanos de nossas ONGs e
Fundações para solidariedade
com aqueles que literalmente ca-

recem de tudo; e parece que não
estão incluídos na interminável
lista de reivindicações cidadãs à
espera de poder usufruir dos tão
alardeados e benéficos direitos.
PONTO FINAL
Se tivéssemos que escolher
uma ação, uma ação única, para
tentar quebrar o ciclo de fome,
doença e pobreza em que giram
desesperadamente - hoje, muitas
famílias africanas, centro-americanas e asiáticas escolheriam,
sem dúvida, a melhoria da habitação. CASA, SIM!
• INDIFERENTE? NÃO!,...
Você é responsável
(*) Daniel Arab Moi, Presidente do Quênia, a quem tive
a oportunidade de saudar anos
depois no aeroporto de Mombassa, após minha libertação de
um súbito sequestro em Bardera (Somália) e posterior resgate
em Garissa (Quênia); Obrigado
aos bons ofícios da Sra. Olivia
Shannon, chefe do ACNUR, e
do delegado das Nações Unidas
na área, o holandês Pieter Stam.
Saudaçôes, irmaos moçambicanos

Assinaturas
Trimestral

Semestral

Anual

Nacional/Função pública

1000 Mts

1700 Mts

2900 Mts

Embaixadas e fora do País

50 USD

100 USD

150USD

