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Cuja parcela já tem 16 moradias, das 38 planificadas pela PROJEL

Município da Matola ignora decisão do
Tribunal e arranca terra a investidor
Fernando Faustino não concorda com General no “caso tribalismo”

SG da ACLLIN
distancia-se
de Chipande
- Fernando Faustino, por outro lado, insurge-se contra o ofício da
ministra da Administração Estatal e Função Pública, Ana Comoana,
que obriga a dar prioridade aos filhos dos combatentes no acesso
ao emprego no Aparelho do Estado. “O desemprego preocupa todo
o jovem moçambicano”, anota o Secretário-geral da ACLLIN
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Cuja parcela já tem 16 moradias, das 38 planificadas

Município da Matola ignora decisão do
Tribunal e arranca terra a investidor

O

Conselho Municipal da Matola está a ignorar uma decisão do Tribunal Administrativo que proíbe a edilidade de usurpar um
terreno com infra-estruturas e atribuir a outros titulares, com a alegação de que o primeiro, a empresa Projectos, Edificações
e Consultoria (PROJEL), não cumpriu com o plano de exploração da parcela, depois de se investir um valor elevado no espaço para a construção de um total de 38 moradias. O vereador do Planeamento Territorial e Urbanização, José Sambo, inacessível e mudo, é acusado de ser conivente no processo de reparcelamento do terreno, já atribuído à PROJEL pelo município.

Aliás, o mesmo município
não conseguiu provar a sua
alegação ao Tribunal de que
o espaço representa um perigo
aos residentes.

Elísio Muchanga
O caso remota ao ano de
2008, quando à Projectos,
Edificações e Consultoria foi
atribuída uma área de 4,25
hectares para efeitos de construção de um condomínio, no
bairro Tchumene, onde investiu cerca de um milhão de dólares na construção de 16 moradias, facto que se inverteu
com as dinâmicas do mercado, obrigando a uma paragem
na construção do condomínio.
Depois da atribuição do talhão em 2008, a PROJEL
elaborou o Projecto Executivo do Condomínio, o qual
solicitou a sua aprovação em
2009. O município aprovou
o projecto e emitiu a Licença
de construção em 2010. No
mesmo ano, a PROJEL procedeu à devida indemnização
de todas as famílias que praticavam agricultura no terreno,
efectuou a limpeza geral do
terreno e mobilizou equipamento e material para iniciar
a construção.
Com o pedido de edificação
do muro de vedação apresentado em 2009, a empresa iniciou e concluiu a sua construção em 2011, numa altura em
que negociava um empréstimo bancário para a edificação
das moradias.
No início arrancou com a
construção de casas Tipo 3,
tendo edificado 16, no período de 2012 a 2016. Note-se
que as 16 moradias iniciadas
representam 80% daquela tipologia, num conjunto de 20.
Ao todo, do conjunto de 38
moradias a edificar, as 16 casas representam 42% de cumprimento do plano de construção de todo o condomínio.
Sucede porém que o Conselho
Municipal da Matola emite
um despacho, datado de 8 de
Outubro de 2021, informando
ao titular do espaço da extinção do DUAT do seu talhão,
com o fundamento de que
houve incumprimento do plano de exploração.
Em resposta ao anúncio publicado no Jornal Notícias de
23 de Julho de 2021, o titular
do espaço respondeu ao Conselho Municipal da Matola

Parte das 16 moradias, das 38 do condomínio, cuja parcela a edilidade diz estar ociosa

dando a conhecer o seu interesse em fazer o uso global
do talhão, dando seguimento
à construção do condomínio e
pedindo para que seja afastada a presunção de abandono.
A PROJEL esclareceu em
missiva as razões que ditaram a paragem do projecto,
as quais prendiam-se com
a inversão do panorama do
mercado imobiliário, a subida
galopante das taxas de juro
para o crédito à habitação e
desvalorização acentuada da
moeda nacional, com o despoletar das “dívidas ocultas”,
que complicaram a saúde económica e financeira do País.

Não tendo o município acatado o pedido do titular e
consequentemente atribuído
o espaço, já com infra-estruturas, a um grupo de indivíduos que, segundo fontes do
MAGAZINE Independente, a
edilidade lhes havia atribuído
um outro espaço problemático, de onde foram prontamente escorraçados e, como forma
de os acalmar, concedeu-se-lhes talhões no terreno que a
autarquia já havia atribuído à
PROJEL.
Aliás, a atribuição do espaço
a este grupo de indivíduos,
que agora se intitulam de
proprietários, ocorre depois

da PROJEL ter levado o caso
ao Tribunal Administrativo,
pedindo a suspensão da decisão do município de retirar o
DUAT.
Sobre a providência cautelar,
o Tribunal Administrativo
decidiu em deferir o pedido
da PROJEL de suspensão da

“Não se vislumbra dos autos
nenhuma queixa formalmente formulada pelos moradores vizinhos, concernente ao
perigo mencionado, contra
o requerente, nem nenhum
documento comprovativo de
participação de algum assalto
ou desordem pública relativos

Alguns invasores ainda continuam a descarregar material no local

Contentor vandalizado onde se guardava material de construção da PROJEL

decisão do Conselho Municipal da Matola de retirada do
DUAT à empresa. Mas sucede que mesmo com aquela decisão, o Município da Matola
continuou avante com a demarcação e atribuição de terrenos a outros titulares, numa
afronta directa ao Tribunal.

ao espaço em questão”, lê-se
no Acórdão do TA, datado de
19 de Abril de 2022.
Assim, a PROJEL argumenta
que a retirada do DUAT pode
causar prejuízos irreparáveis
ou de difícil reparação e não
representa grave lesão ao interesse público, alegado pelo
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Contrariando Ana Comoana, Fernando Faustino defende igualdade no acesso ao emprego no Estado

SG da ACLLIN distancia-se de
Chipande no “caso tribalismo”

O

Secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLIN), Fernando Faustino,
distancia-se dos recentes pronunciamentos do General na reserva Alberto Chipande, segundo os quais há tribalismo
nas instituições do Estado. Faustino não alinha igualmente com o polémico ofício da ministra da Administração Estatal
e Função Pública, que obriga a dar prioridade aos filhos de combatentes no acesso ao emprego no Aparelho do Estado.
“Não concordo que haja tribalismo no partido e no Governo”, disse Fernando Faustino, mas respeita a opinião de
Chipande, também membro da ACLLIN, uma associação do partido Frelimo.
ria de Moçambique, que “a
maioria é do Sul – marongas,
manhembanas e machanganas. Um pouco só foram buscar machuabos. Outros, onde

Alfredo Langa
Recentemente, o General na
reserva Alberto Chipande, o
guerrilheiro do primeiro tiro
em Chai, e que deu início à
luta armada contra o colonialismo português, numa
plateia composta por jovens
da Organização da Juventude Moçambicana (OJM),
e não só, insurgiu-se contra
comportamentos tribais no
Aparelho do Estado, cujo
pronunciamento caiu que
nem uma bomba em círculos
de opinião da Frelimo e fora
do partido.
Concretamente, o General
insurgiu-se contra aqueles
que não valorizam o patriotismo. Não valorizam o
patriotismo dos jovens que
libertaram Moçambique do
jugo colonial. “Patriotismo!
Não é eu, não é nós a tribo,
não é nós a raça. Não! Apenas o patriotismo. A Frelimo
hoje tem 60 ano e o País tem
47 anos de independência. A
preocupação da Frelimo hoje
é que se mantenha no poder
e Moçambique tenha mais
anos de independência e soberania”, anotou.
“Samora deixou de ser enfermeiro, veio para a Frelimo e
dirigiu o País, mas se ele não
município.
Entretanto, o MAGAZINE
esteve no local e confirmou in
loco a invasão do terreno da
PROJEL e colocação de material de construção, incluindo
a construção de uma residência dentro da área atribuída
à empresa. De igual modo,
a nossa equipa de reportagem confirmou a existência
de imóveis construídos pela
PROJEL, assim como a vedação do espaço, contentores,
casa do guarda e escritório.

O pingue-pongue do vereador
Com a decisão do Tribunal
a dar razão à PROJEL e a

Fernando Faustino

Ana Comoana

tivesse deixado a sua profissão estaríamos aqui?”, questionou Chipande, lembrando
que “Chissano era estudante
de medicina, deixou tudo e
foi juntar-se à Frelimo. Guebuza também era chefe do
Núcleo dos Estudantes, carregou aqui muitos jovens”.
Aliás, “fiquei muito chocado
quando vi naquele Tribunal”,
na tenda da BO, que julgou
o “caso dívidas ocultas”, o
maior escândalo financeiro
de que há memória na histó-

da mesma tribo. Vocês preocupam-se com carros, com
mansões. Para quê, é para
ganhar o quê? Nós vivemos
de modelos. Para ser o quê,
se você tem pátria!”
Entretanto, em jeito de reacção, o Secretário-geral da
ACLLIN, Fernando Faustino, negou haver sinais de
tribalismo no partido e no
Governo. “Não concordo que
haja tribalismo no partido e
no Governo, porque a nossa
arma secreta é a liberdade

Alberto Chipande

é que deixaram? Macondes?
Macuas? Sena? Ndaus? É
isto!”
Perante este quadro, Chipande disparou: “Vocês jovens,
hoje quando o fazem olham
na tribo, no irmão, no companheiro, etc. Você há-de
ver num ministério uma fila

Estrutura edificada pelos invasores do terreno

mandar suspender a revogação do DUAT, fazendo vista
grossa ao caso, o vereador
de Planeamento Territorial
e Urbanização, José Sambo,
ordenou o processo de par-

celamento e emissão de documentos de construção de
moradias dentro do espaço
pertencente à empresa.
Indignada com o facto, a
empresa entrou em contac-

to com o vereador Sambo, o
qual é apontado pelos invasores como quem lhes atribuiu o
espaço, no sentido de se respeitar a decisão do Tribunal e
mandar parar com a invasão
e ocupação da área em causa.
De acordo com a PROJEL,
foram várias as vezes que esta
procurou reunir com o vereador de modo a persuadi-lo a
fazer cumprir a decisão do
Tribunal, mas este nunca sequer colocou-se à disposição,
aliás, nem responde a muitas
mensagens enviadas a si pelo
proprietário da empresa, instando-o a agir no sentido de
travar a invasão do seu terreno.
Entretanto, o MAGAZINE

de expressão e unidade nacional”, disse Faustino, que
respeita a opinião de Chipande, também membro da
ACLLIN.
Vincou que na Frelimo há liberdade de expressão, acrescentando que “o General
Chipande é nosso grande
chefe e respeitamo-lo bastante, mas penso que esse é o
pensamento dele”.
Mas o SG da ACLLIN, que
falava à margem da visita a
cidade de Maputo, comentou
outros assuntos, cujo destaque vai para um ofício da ministra da Administração Estatal e Função Pública, Ana
Comoana, que obriga que se
deve dar prioridade aos filhos
dos combatentes no acesso ao
emprego no Aparelho do Estado.
Fernando Faustino também
distanciou-se deste ofício,
frisando que “o desemprego
preocupa todo o jovem moçambicano, pelo que o Governo está a procurar resolver o problema”.
O SG da ACLLIN afirmou
que no grupo dos jovens desempregados “temos também
os filhos dos combatentes. A
nossa prioridade não é olhar
só para os filhos dos combatentes, mas para todos”,
acrescentando que “não vi o
ofício, mas a minha preocupação é que filhos dos combatentes e de todos os outros
moçambicanos tenham emprego, este é o objectivo principal”.
procurou ouvir, na segunda-feira passada, o Município
da Matola, na pessoa do vereador do Planeamento Territorial e Urbanização, que
na ocasião limitou-se a questionar sobre o valor que a
PROJEL diz ter investido
no local. Sobre a ilegalidade
do acto cometido ao retalhar
e distribuir terreno alheio, o
vereador não se pronunciou,
tendo prometido se inteirar
mais sobre o assunto e dar
a posição do município na
quarta-feira seguinte, dia 10
de Agosto, mas de lá para cá
o vereador Sambo mostrou-se
mudo e surdo perante a nossa
insistência.
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Iniciativa para relançar a economia anunciada pelo Presidente da República

Pacote de medidas entre
consensos, críticas e dúvidas

O

pacote de medidas anunciadas pelo Presidente da República com vista a relançar a
ecomimia, onde, entre outras, destaca-se a redução do IRPC de 32% para 10%, na
agricultura e aquacultura, já está a dividir opiniões. Actores políticos representados na Assembleia da República defendem que o Pacote de Estímulo à Aceleração
da Economia (PAE) não vai resolver os problemas actuais do custo de vida, pois a
iniciativa beneficiará apenas alguns produtores e empresários e não a população e os trabalhadores.

Valor Acrescentado, o que vai
continuar a encarecer a vida
dos moçambicanos, o mesmo
acontecendo com os produtos de primeira necessidade e
outros bens e serviços, como

Elísio Muchanga
A opinião dos actores políticos, concretamente da oposição com representação na
Assembleia da República,
não é a subscrita pelo Fundo
Monetário Internacional, um
dos maiores financiadores da
economia nacional. Segundo
o FMI, o pacote das 20 medidas tomadas pelo Executivo
poderá auxiliar o crescimento
económico.
O Movimento Democrático de Moçambique (MDM)
defende que o Pacote de Estímulo à Aceleração da Economia anunciado pelo Chefe
de Estado não vai resolver os
problemas actuais do custo de
vida.
De acordo com o porta-voz
daquele partido político, Ismael Nhacucue, as medidas
tomadas pelo Governo são
“cosméticas” e de “longo
prazo”, pelo que “frustraram
as expectativas dos moçambicanos” quanto às soluções
necessárias para se ultrapassar a actual situação social e
económica do País, caracterizada por elevados preços dos
produtos de primeira necessidade.
Nhacucue, em nome do
MDM, refere que as medidas
apresentadas não estimulam
o negócio informal, que afecta
em grande parte as famílias
moçambicanas e que, a curto
prazo, as famílias moçambicanas vão continuar sufocadas
pelo elevado custo de vida.
No entender do Movimento
Democrático de Moçambique,
o Governo deve reduzir os impostos e alargar a base tributária, de modo a captar mais
receitas para as suas despesas. Concretamente, propõe
a diminuição da taxa do IVA
(Imposto sobre Valor Acrescentado) de 17% para 14%,
de modo a tornar os produtos
moçambicanos mais competitivos.
“A diminuição da taxa do
IRPC (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colec-

espaço para um orçamento
rectificativo, que obviamente
deve ser aprovado pela Assembleia da República, que
tem a sua sessão prevista
para o próximo mês de Outubro”.
Sendo esta medida incluída
no Orçamento de 2023, significará que a sua implementação só será em 2024, como
resultado dos impostos pagos
no ano económico de 2023.

FMI quer analisar, mas vê
com bons olhos
Falando momentos após o
anúncio das medidas pelo
Chefe de Estado, Alexis
Mayer-Cirkel, representante do FMI em Moçambique,
afirmou que “precisamos de

tivas) de 32% para 10%,
nos sectores de agricultura e
transportes urbanos, terá um
efeito nulo porque a medida

tais para a economia nacional.
“O Governo não tem sabido
apresentar, em tempo oportuno, medidas estruturantes
para alavancar a economia
nacional. O MDM quer medidas para resolver os problemas dos moçambicanos,
hoje”, sentenciou Nhacucue.

Não têm impacto directo
sobre os reais problemas

Ismael Nhacucue

é contraproducente, dado que
estes sectores são completamente informais.
O partido liderado por Lutero Simango defende também
a diminuição da taxa do IVA
nos combustíveis, de 17%
para 12%, e a eliminação da
“tributação em cascata” na
aquisição destes produtos vi-

Para a Renamo, e sob ponto
de vista económico, estas medidas são do lado de oferta,
isto é, beneficiam alguns produtores e empresários, e não a
população e os trabalhadores,
porquanto os 32% que foram
reduzidos para 10% não têm
nenhum impacto na produção
da comida, mas sim da macadâmia e outros produtos de
exportação.
O Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), actualmente fixado em 17%, estranhamente foi reduzido para
16%, significando uma diminuição irrisória, pois as despesas que afligem o cidadão,
como os combustíveis, são
acrescidos cinco Impostos do

a electricidade e as comunicações
“Nós a Renamo sempre defendemos que pelo facto da nossa
economia ser ainda emergente e havendo a necessidade
de conter-se o custo de vida,
o Estado não pode cobrar o
IVA acima de 14%”, anota o
partido em comunicado.
Para a Renamo, esta medida
é claramente de médio e lon-

Ossufo Momade

go prazo “porque estamos no
final de ano, isto é, não há

Alexis Mayer-Cirkel

analisar os detalhes, mas de
uma forma geral estas medidas tendem a auxiliar o crescimento económico”.
De acordo com o representante do FMI, “a conjuntura
global vem acontecendo e a
economia moçambicana mostra um continuado crescimento. No primeiro trimestre foi
de 4,1% e no segundo 4,6%. É
uma tendência de recuperação
e estas medidas vão auxiliar”.
O posicionamento do FMI
é sustentado pela classe empresarial nacional, através da
Confederação das Associações
Económicas, que considera
que este pacote de medidas
representa um renovar de
confiança da economia no geral, e do diálogo público-privado, em particular.
De acordo com a Con-
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federação das Associações Económicas de
Moçambique (CTA),
as medidas ora anunciadas
pelo Presidente da República representam 70% da ma-

Vasco Manhiça

triz apresentada e aprovada
na 17ª Conferência Anual do
Sector Privado, o que representa um sinal claro de que o
diálogo entre o Governo e as
empresas pode produzir efeitos positivos na economia.
No entender da CTA, com
a redução dos 32% do IRPC
para 10% para agricultura,
o Governo está a libertar recursos a custo zero para reinvestimentos. Recorde-se que o
custo de financiamento acima
de 20% no sistema bancário
não responde os anseios do
sector. “Este incentivo está
alinhado com os desafios actuais, onde temos que produzir, particularmente culturas
alimentares”, frisou.
Sobre o estímulo da produção
local de bens adquiridos em

escala pelo Estado, a CTA
sempre defendeu a necessidade de desenvolvimento de política de conteúdo nacional na
despesa pública.
“O Governo realiza compra
de bens e serviços em mais de
500 milhões de dólares, em
média anual. Este montante tem sido uma razão para
pressionar o agravamento do
défice da balança de pagamentos e desestabilizar a taxa
de câmbio, porquanto tudo
comprado tem sido importado. Ao mudar a sua política,
o Governo abre espaço para a
industrialização e mais oportunidades de negócios para
as empresas moçambicanas.
Desde já, a CTA irá iniciar
a busca de parcerias para a
concretização de projectos de
investimentos visando explorar esta janela de oportunidades aberta”, disse.
A nível dos vistos, a CTA
acredita que as medidas
anunciadas podem ser implementadas, ainda este ano,
dado que todo o trabalho já
foi feito. A CTA, após consulta, apresentou uma proposta
de lista de países que não representam risco e que o sector
privado tem interesse, particularmente para a captação
de turistas, pelo que aguarda
pela avaliação e decisão do
Governo.

As 20 medidas de aceleração
económica
De acordo com o Chefe de
Estado, aquando do anúncio
das 20 medidas que fazem
parte do Pacote de Estímulo à Aceleração da Economia
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9. Criar um fundo de garantia
mutuária.
10. Introduzir a obrigatoriedade de mistura de combustíveis importados com biocombustíveis.

Medidas de Desburocratização e Simplificação de Procedimentos para a Promoção
do Crescimento

(PAE), as mesmas visam a
retoma da aceleração económica do país, com perspectivas de resultados a curto e
médio prazo, criando a fundação de uma mudança de
paradoxo no desenvolvimento
de Moçambique que irá impactar na vida dos moçambicanos por gerações. Eis o resumo das 20 medidas:

Medidas de Incentivos
Fiscais para a Promoção do
Crescimento
1. Reduzir a taxa do IVA de
17% para 16% visando a redução gradual da carga tributária, para dinamizar a economia e melhorar o poder de
compra das famílias.
2. Isenção do IVA na importação de factores de produção para a agricultura e a
electrificação, visando baixar
os custos dos insumos agrícolas para aumentar a pro-

dução e competitividade da
agricultura e promover mais
investimento nas energias renováveis para acelerar o seu
acesso, em particular nas zonas rurais.
3. Baixar a taxa do IRPC de
32% para 10%, na agricultura, na aquacultura e nos
transportes urbanos.
4. Estabelecer incentivos fiscais para novos investimentos
em sectores-chave, realizados
nos próximos 3 anos.
5. Simplificar os procedimentos para repatriamento de capitais.
6. Fortalecimento da supervisão das operações de exportação dos recursos naturais.
7- O fomento de habitação e
a dinamização da indústria
nacional de materiais de construção.
8-Alocar 10% das receitas fiscais de recursos naturais ao
desenvolvimento das províncias onde a extracção ocorre.

11. Melhorar a competitividade dos aeroportos e corredores
logísticos nacionais.
12. Estimular a produção local
de bens adquiridos em escala
pelo Estado.
13. Rever o regime geral de
vistos de entrada no País,
para promover maior fluxo de
turistas e homens de negócios.
14. Ajustar as Leis do Trabalho e de Investimento de modo
a torná-las mais atractivas ao
investimento estrangeiro.
15. Simplificação de processos
administrativos na relação entre o Estado, as empresas e as
pessoas.
16. Reforma de alguns elementos do Sistema da Administração da Justiça.

Aumento de Eficiência e Eficácia das Instituições para o
Crescimento Económico
17. Fortalecer a supervisão dos
fundos da previdência social e
fundos complementares.
18. Maior simplificação na arquitectura da Administração
Pública.
19. Criação e implementação
do Fundo Soberano de Moçambique.
20. Reforma do subsistema de
auditoria interna do Estado.

Matteo Zuppi defende luta
contínua contra o terrorismo
O mediador das negociações
que culminaram com a assinatura do Acordo Geral de
Paz, em 1992, Dom Matteo
Zuppi, também concorda
com a ideia da existência de
factores internos que continuam a servir de “petróleo”
que contribui para a propagação do terrorismo na região Norte do País.
“Ao mesmo tempo que as
acções se propagam, factores
internos também dificultam
o seu combate, daí a necessidade de um ataque multidimensional do terrorismo que,
desde 2017, grassa a região
Norte, com especial enfoque
para a província de Cabo
Delgado”.

O

Cardeal Dom Matteo Zuppi, da Comunidade
Sant’Egidio, foi recebido em audiência, na semana passada, pelo Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi. Na sua curta intervenção, Matteo Zuppi disse que “Moçambique é um
exemplo a seguir naquilo que chamamos de preservação da Paz”.

Dom Matteo Zuppi

Assegurou que o sofrimento
de alguém deve ser de todos
nós. “Temos que continuar
a unir esforços, com a ajuda
dos outros, para lutar contra
o terrorismo. O fim do so-

frimento é o início da Paz”,
apelou.
Das razões a serem reconhecidas internamente, o também Cardeal-Arcebispo de
Bolonha apontou as questões
relacionadas com a falta de
respostas às necessidades da
população, particularmente
a faixa etária mais jovem.
Falou do sentimento de injustiça como factor que pode
desencadear acções de revolta
e violência.
Na visão de Matteo Zuppi,
até porque com o sentimento
de justiça, com disponibilidade de educação, de perspectivas e esperanças no seio da
população, o terrorismo não
teria como florescer.
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Desenvolvimeto de Moçambique

natureza, forma e dimensão
com que Moçambique vai adoptar o capitalismo e participar
ou acompanhar o ritmo e a direcção da economia mundial
depende da sua visão a longo termo e das
decisões que o País tomar dentro das suas
fronteiras, com influência dos grupos sociais e
económicos participantes nesta febre de globalização, onde uns são vencedores e outros são
vencidos. A visão deve ser clara e partilhada
como se fosse um destino único, onde todos
os moçambicanos anseiam chegar como passageiros do tchova empurrado ou motorizado.
As decisões acerca de sistemas tributários, de
políticas monetárias, de tarifas aduaneiras,
de negociações económicas, de organização
de instituições públicas, etc., vão ditar a participação de Moçambique como vencedor ou
como perdedor do capitalismo e da sua globalização. Infelizmente, nos dias que correm
a visão é lúgubre, fragmentada, limitada a
mandatos de cada Governo (5 anos) e muitas vezes incoerente, apesar de parecer lógica e
partilhada nos discursos e nos planos.
A história mais recente mostra que Moçambique passou largo tempo longe, ou impedi-
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O espertar do gigante ou a corrida atrás do prejuízo

do, de ser parte do mundo. Quando nos
anos 60 o mundo gritava pela necessidade de descolonização, o regímen colonial
português recusava ouvir a voz da razão,
ele próprio isolado do mundo e longe
da direcção que a história e a economia
mundial tomavam.
Quando finalmente chegou a Independência de Moçambique, a sua economia estava em declínio. Na tentativa
de travar essa tendência, o jovem e
inexperiente Governo de Moçambique
independente tomou uma série de medidas estruturantes de economia com
base num sistema de planificação centralizada, que a princípio fez a economia crescer a 5% ao ano, entre 1977 e
1981. Contudo, não foi possível suster
esse crescimento por longo tempo porque a produção começou a render menos
do que o valor dos investimentos e dos
consumos correntes. O País endividou-se
para além da sua capacidade, e a partir
de 1980 não havia recursos financeiros
para a reposição dos equipamentos e dos
consumos correntes importados. Com o
recrudescimento da guerra associada à
“descolonização” da Rodésia e o combate ao sistema do Apartheid na África do
Sul, o declínio se agravou. Enquanto por
um lado a guerra ia destruindo infra-estruturas vitais para o sustento económico e desestabilizava a população rural,
os investimentos na produção rareavam
cada vez mais para se priorizar as áreas
de defesa e segurança.
A introdução do Programa de Reabilitação Económica (PRE), em 1986, foi
talvez o primeiro grande indicador do
pragmatismo político e económico do
País, assinalando a entrada e participação activa no mundo global. Era a pavimentação das vias para se mergulhar no
sistema de economia de mercado.
Com o restabelecimento da paz em 1992,
a economia do País começou a dar sinais
de crescimento sem precedentes. Entre
1997 e 1999 o crescimento económico

atingiu os dois dígitos. Em 2003, o documento “World Economic and Harvard
África Competitiveness Study” classificou Moçambique como o primeiro País
em África no optimismo de negócios,
segundo no crescimento do PIB, terceiro na estabilidade da taxa de câmbios e
o quarto no Índice de Melhoramento de
Competitividade. Entre 1994 e 1998 o
investimento directo estrangeiro conheceu uma subida sem precedentes, tendo
atingido 3.5 biliões de dólares americanos. Nos finais de 1999, o investimento
directo estrangeiro (entre compromissos
e projectos em implementação) rondava os $ 6.6 biliões que resultaram da
combinação de megaprojectos (como a
MOZAL) com a reabilitação de infra-estruturas, acrescidos da reabilitação do
sector açucareiro, exploração do gás de
Pande e Temane e crescimento do turismo. O impacto destes projectos alterou
significativamente a posição que certos
bens ocupavam na matriz do comércio
externo do País.
Por exemplo, o camarão que era o maior
produto de exportação com cerca de
US$ 73 milhões (1998) tornou-se insignificante perante a exportação de alumínio que rondava os US$ 500 milhões
por ano. A indústria de construção que
na década 80 constava como último ou
quase último na contribuição para o PIB
passou para um dos líderes de desenvolvimento. Moçambique conheceu um
período dinâmico e galopante, que entre
1996 e 2003 cresceu a um ritmo de 8%
em média e o índice de pobreza desceu
de 69% para 54%. Rezam as estatísticas
oficiais (confirmadas pelo Banco Mundial) que a queda do índice de pobreza
foi de 16% (71% para 55%) na zona rural e de 10% (62% para 52%) na zona
urbana. A grande contribuição para esta
melhoria veio do acesso à água potável
que aumentou de 24% para 37% e da
taxa de mortalidade infantil que baixou
de 149/1000 em 1995 para 101/1000

em 2003, para além de melhoramento
de outros indicadores de saúde. O consumo de 20% da camada de população
mais pobre aumentou em 23% entre
1996 e 2002. As exportações registaram um grande desempenho, crescendo
a uma taxa anual de 22% (em termos
de dólar), bem acima da média mundial
(6%) . Um relatório analítico do Fundo
Monetário Internacional (FMI) dizia em
2014 que Moçambique tem estado entre as economias que mais crescem na
África Subsaariana nos últimos 20 anos
(1994-2014), com um PIB médio anual
de 7.4%).
Apesar dos desastres naturais que atingiram Moçambique, chegando a reduzir
o PIB em mais de 5% (caso das cheias
de 2000 e 2001, o crescimento económico não foi afectado com grande significado. Contudo, entre 2014 e 2019 esse
crescimento conheceu uma descida quase
abrupta por motivos conjunturais de natureza política e de segurança militar. Os
parceiros de Moçambique na cooperação
Sul-Sul (China, Brasil, África do Sul, Índia, entre outros) foram vítimas simultâneas de políticas discriminatórias do Ocidente (sanções económicas silenciosas,
comércio externo, etc.) e conheceram
perturbações políticas internas motivadas maioritariamente por aspectos relacionadas com corrupção. Moçambique
não escapou a esta avalanche também
com os seus problemas político-militares
internos, escândalos de corrupção e machadadas punitivas de um conjunto de
parceiros ocidentais. Julgando pelos projectos em carteira, ainda existe uma base
larga para continuidade de crescimento
da economia nacional. Há que persistir,
corrigir as imperfeições e sobretudo trazer a paz e harmonia. Moçambique deve
ser sempre um gigante económico acordando e não um perseguidor de prejuízos
com modelos disfuncionais.
Extracto adaptado do livro Tchova
Xitaduma, de Paulo Zucula
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Plano de Aceleração Económica: depois
da política, a técnica

O

Presidente Filipe
Nyusi lançou, na
semana passada,
o Plano de Aceleração Económica
(PAE), um conjunto de 20 medidas de âmbito essencialmente
económico, que vai dar, certamente, um novo impulso nas
dinâmicas económicas, políticas
e sociais do País.
O Plano tem em conta o elevado custo de vida e os labirintos
burocráticos da nossa Administração Pública, que mais complicam a vida do cidadão do
que criar facilidades.
O Plano tem como pano de
fundo o elevado custo de vida
no País, provocado pelo impacto da Covid-19 e pelas consequências das chamadas “dívidas
ocultas”, e agora pelo efeito global da guerra na Ucrânia.
Constatado o elevado custo de
vida sobre os cidadãos, o Governo achou por bem definir um
conjunto de medidas, a médio e

Sofia Leite
Exige-se ao Estado que seja responsável pela gestão eficiente e
adequada dos recursos públicos,
garantindo assim o bom funcionamento da sociedade. Tendo
em consideração esta demanda,
toda e qualquer dinâmica que
implique ou reforce a capacidade de melhor gerir os dinheiros
públicos, tendo em consideração
as necessidades sentidas pelos cidadãos, é, sem dúvida, algo absolutamente fundamental.
A descentralização e consequente transferência de competências
para os municípios poderá ser
encarada como um momento
verdadeiramente revolucionário
e significativo da nossa democracia, com a intrínseca capacidade de poder vir a transformar e melhorar o modelo de
organização e funcionamento
do Estado, bem como cumprir
o constante na Constituição da
República Portuguesa, designadamente no que se refere ao
consignado no artigo 267.º, no
que toca a “evitar a burocratização, aproximar os serviços das
populações e assegurar a participação dos interessados na sua
gestão efectiva”
Mas estarão as prerrogativas
associadas às vantagens da descentralização espelhadas no que
se tem vindo a engendrar na

longo prazo, que compreendem
um leque de reformas na gestão
das finanças públicas e priorizam incentivos a operadores do
sector privado, para facilitar a
vida nas suas operações.
As medidas compreendem a
redução de impostos, por exemplo, a facilitação da vida a investidores nacionais e estrangeiros, num exercício que começa
por ser político e terá desdobramentos técnicos de diversos sectores do nosso Estado.
Por outras palavras, o Governo estruturou as 20 medidas e,
doravante, há um trabalho intenso a ser feito. Por exemplo,
há medidas que mexem com a
legislação em vigor, e o nosso
Parlamento terá que fazer a sua
parte, elaborando e aprovando
um pacote legislativo que irá se
adequar ao espírito e letra do
Plano de Aceleração Económica.
As nossas autoridades policiais,
por exemplo, deverão se prepa-

rar para fazer a sua parte, nomeadamente na tramitação de
expedientes como requerimentos ou no reconhecimento de
documentos relevantes, no interesse do cidadão.
Vários outros sectores da Administração Pública são chamados
a fazer uma introspecção, à luz
do novo Plano, na perspectiva
de facilitar a vida do cidadão.
Tal como referiu o Presidente
Nyusi, há que eliminar as barreiras que dificultam a vida ao
comum do cidadão.
Este novo Plano irá colocar
desafios a toda a sociedade
moçambicana, a começar pelos servidores públicos, que são
desafiados a implementar reformas com vista a facilitar a vida
do cidadão.
É um esforço que a Sociedade
Civil, organizações empresariais
do sector privado, sindicatos,
partidos políticos e outros actores sempre exigiram, que é a eficiência na prestação de serviços

e facilitação da vida ao cidadão.
O Plano ora aprovado vai trazer novas dinâmicas, sem dúvidas, e novos desafios para quem
estava habituado a viver na
sombra da bananeira.
Foi preciso pensar, mais uma
vez, no cidadão para incutir no
funcionário público, ou mesmo
no dirigente, a mentalidade de
servir com rapidez, eficiência e
qualidade para que haja resultados que satisfaçam a todos.
Esperamos que daqui a um
ano, daqui a três anos, a mentalidade do nosso funcionalismo
público, do nosso empresariado
privado, e mesmo entre os cidadãos, seja de uma sã competição, para permitir que no País
haja uma economia competitiva
que ajude a reduzir o elevado
custo de vida evidente actualmente.
A redução do custo de vida, no
entanto, não se esgota apenas
nas medidas administrativas ou
económicas ora anunciadas. O

custo de vida só irá baixar com
o aumento da produção, com
uma maior oferta de produtos
nacionais e gradual redução de
produtos importados.
O custo de vida só irá reduzir
com uma maior planificação e
melhor distribuição pelo País da
nossa produção. Não com níveis
de improvisos, como produzir
muito arroz numa determinada
zona e não saber onde encaminhar essa produção.
Os políticos, nomeadamente
o Presidente Nyusi, fizeram
a sua parte, ao lançar este gigantesco desafio. Cabe agora a
outras instituições tomar medidas práticas para acomodar as
boas intenções anunciadas pelo
Governo. Vamos a isso, senhores deputados, senhores juristas,
senhores membros da nossa Polícia, senhores notários, senhores
juízes, senhores empresários,
senhores gestores ou accionistas
de bancos, senhores do Banco
Central...

O caos da descentralização
concreta efectivação deste processo?
Poderá auspiciar-se sucesso
num processo desde sempre
fustigado por adiamentos, protestos, confusões e incertezas
várias?
Com inúmeros incumprimentos
de prazos e consequentes prorrogações na sua aplicabilidade,
o quadro inerente à transferência de competências para as
autarquias locais e para as entidades intermunicipais foi estabelecido pela Lei n.º 50/2018,
de 16 de Agosto. A referida Lei
determina a transferência de
competências em diversos domínios, concretizando os princípios
de subsidiariedade, descentralização administrativa e autonomia do poder local.
Mas desde sempre que o enredo em torno da descentralização
tem implicado discórdia e dúvidas várias acerca do seu concreto exercício, caracterizando-se
por uma insatisfação notória
por parte dos autarcas, provenientes de todos os quadrantes
políticos.
Apesar de todo o processo de
descentralização implicar um
vasto leque de mudanças fi-

nanceiras, humanas e organizacionais, a discussão associada
parece resumir-se, quase exclusivamente, ao tamanho do envelope financeiro que vai ser dado
às autarquias locais e à consequente adequação do mesmo às
reais necessidades que estas irão
passar a suprir.
Essa preocupação transversal
dos autarcas é mais do que legítima, pois disso dependerá,
sobremaneira, o conveniente e
adequado exercício das competências transferidas, bem como
o equilíbrio orçamental do poder local.
No entanto, o adequado tamanho do envelope financeiro a
atribuir a cada autarquia local
não será, de todo, a única e
exclusiva condição que poderá
vir a contribuir para o sucesso
deste almejado processo de descentralização.
Os resultados inerentes às
eleições autárquicas de 2021
exprimiram-se no maior número de mudanças em Câmaras
Municipais de que há memória desde o ano de 2013, o que
equivale a dizer que existe um
número elevado de novos executivos camarários que, pelo

facto de terem entrado recentemente em funções, tiveram
pouco tempo para se familiarizarem com um desafio de tamanha complexidade técnica,
política e financeira.
Urge que tenhamos consciência plena de que, independentemente das boas intenções
associadas ao processo da descentralização e ao grande reforço da autonomia local que
daí resultará, nem todas as
autarquias, seja pelo anteriormente referido seja por outros
motivos, terão efectivamente a
capacidade de potenciar uma
governação integrada e acessível às respectivas comunidades. Nem todas as autarquias
conseguirão criar as condições
necessárias para a melhoria dos
serviços públicos. Nem todas
as autarquias serão capazes de
contribuir para a tão desejada
coesão territorial, erradicando
os vários fenómenos de desigualdade que teimam em grassar aqui e ali. E nem todas as
autarquias o conseguirão operacionalizar, não porque não
o queiram e não estejam com
isso comprometidas, mas simplesmente porque muitas delas

não têm executivos camarários
capazes e com visão suficientemente abrangente e desempoeirada para prosseguir esse intento aos mais diversos níveis, ou
porque, chegadas a esta altura,
ainda não adaptaram os respectivos modelos de estrutura orgânica a contento, nem tão pouco
organizaram os serviços municipais tendo em consideração
o exercício das muitas competências que irão receber, sendo
certo que com toda esta inércia
e displicência irão facilmente
desembocar numa situação de
caos organizacional absoluto.
O processo inerente à descentralização não dispõe de receitas
infalíveis, mas existem, por certo, linhas mestras de actuação
com vista à definição e conveniente implementação de políticas municipais adequadas à
sua operacionalização, linhas
mestras que se não se forem traçadas não permitirão o exercício
das referidas competências, o
que implica dizer que não permitirão o desenvolvimento dos
territórios, nem a promoção do
bem-estar e qualidade de vida
da população que tanto se deseja alcançar. Observador
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história de Taiwan (ou da ilha
Formosa) é um
bom exemplo da
complexidade da
história das relações internacionais e de como um conjunto de
circunstâncias cria um problema
praticamente impossível de resolver. Atualmente, o que estamos
a assistir é a um conflito em que
o status quo serve não só as duas
maiores potencias envolvidas,
EUA e China, mas também os
outros países que se encontram
na região. Hoje, a China tem
como política oficial a reunificação de Taiwan, uma região que
considera uma província, justificando com a história da ilha, que
sempre fez parte dos domínios do
antigo Império Chinês.
Essa posição existe desde a vitória dos comunistas liderados por
Mao Zedong no final da década
de 40, mas foi só recentemente
reforçada. Mais especificamente
em 2005, com a lei Anti-Secessão, que admite uma intervenção armada por parte da China
em caso de declaração formal de
independência por parte de Taiwan. O atual presidente Chinês
Xi Jinping tem reforçado essa
posição. Mas se mais intensamente que os seus antecessores, é
já bastante questionável. É uma
questão de estilo e de comunicação, poderá dizer-se. Podemos
sim considerar que este é mais
um ponto de alta tensão, sendo
que o último foi em 1996, altura
da primeira eleição presidencial
direta na ilha, em que a China
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O mais provável é Taiwan continuar Taiwan
realizou exercícios militares e disparou mísseis em redor do território de Taiwan.
Xi Jinping tem duas arenas completamente diferentes para direcionar o seu discurso, a política
interna, onde deve manter uma
posição de confronto e inflexibilidade acerca da reunificação de
Taiwan, e um discurso externo,
onde tem de ter em conta vários
fatores, nomeadamente, a sua
relação com os EUA, o seu principal parceiro económico, e, em
segunda medida, a estabilidade
na região da Ásia-Pacífico. Relativamente à política interna, Xi
Jinping tem primado por uma
postura mais nacionalista, mais
tradicionalista do seu partido,
sendo que não poderá perder a
face relativamente ao seu objetivo proposto de conseguir Taiwan de volta para o controlo do
continente. É um ponto de legitimação imprescindível tanto para
o Partido Comunista Chinês
(PCC), como para a sua própria
liderança junto dos altos cargos
oficiais e do próprio povo chinês.
A sua comunicação interna não
tem necessariamente de estar
ligada totalmente com a realidade, que é o que se passa fora
da China. Nesse sentido, a China tem de pesar bem a relação
que tem com os EUA e a relação
destes com Taiwan.
Depois da invasão da Ucrânia,
por parte da Rússia, houve quem
fizesse a correlação com a situação de Taiwan, considerando até

que aquela seria um teste para
a China poder avaliar a reação
do Ocidente relativamente a um
conflito deste tipo. Existem no
entanto diferenças importantes
que vale a pena notar. A primeira é que não existe qualquer
acordo ou associação militar entre Ucrânia e os EUA (nem a
NATO). Não existe também o
histórico de intervenção americana naquela região, nem os laços
importantes que os americanos
têm atualmente na Ásia. O importante nesta matéria é a Lei
de Relações de Taiwan, onde algum do conteúdo do Tratado Sino-Americano de Defesa Mútua
sobrevive, o que poderá significar
a assistência militar direta ou indireta em caso de uma ameaça
à ilha, como, por exemplo, uma
invasão. As forças americanas
estacionadas naquela região
(particularmente Coreia do Sul
e Japão), que são consequências
da 2ª Guerra Mundial e Guerra
da Coreia, também criam um
elemento diferenciador e persuasor relativamente a um possível
conflito.
Mas mais que a questão militar
é a relação económica bastante
estreita entre China e EUA que
mais conta nesta situação. Não
existe interesse algum num conflito, que poderia abalar de uma
forma extrema as suas economias, criar tumultos internos e
consequentemente desestabilizar
as respetivas lideranças. Um dos
aspetos de legitimação do PCC

é o crescimento e a prosperidade socioeconómica, e um conflito
deste tipo poderia arriscar de forma permanente esse fator. Numa
segunda medida, são as relações
atribuladas da China com alguns
dos seus vizinhos que tornam o
status quo apetecível, nomeadamente a sua relação com o
Japão, Coreia do Sul, países do
sudeste asiático e Austrália. O
apoio das potencias regionais à
China num potencial conflito seria inexistente, e isso dificulta a
operação tanto em termos logísticos como militares.
Por outro lado, em termos geopolíticos será impensável a China conceder a independência a
Taiwan, pois constitui um ponto
de projeção de poder que a China não se pode dar ao luxo de
perder. Olhando para a geografia da China, podemos observar
que existem dificuldades de saída
tanto no Mar do Sul da China
(conflitos territoriais com países
do sudeste asiático), como no
Mar do Japão (um país pouco
amistoso com os chineses), e no
próprio continente, com terrenos
agrestes, considerando as cadeias
montanhosas dos Himalaias, o
Deserto de Gobi e o gelo da Sibéria. Taiwan é assim essencial
para manter uma posição segura
de saída, que é importante para
uma potencia internacional.
Esquecendo agora a complexidade da relação China-EUA na
questão de Taiwan, é importante
também perceber o que pensam

os taiwaneses. Aqui a questão
é igualmente problemática. De
acordo com as estatísticas dos
últimos anos, em Taiwan existe uma alternância de favoritos
entre manter o status quo ou
declarar alguma forma de independência. O status quo ou o
adiamento da decisão tem sido
apontado como o favorito, algo
que parece ser a consequência
do medo de um possível conflito. Isso pode ser provado com o
facto de a opção da reunificação
com a China ser a opção menos
considerada. O que isto tudo
demonstra é um sentimento de
diferenciação dos taiwaneses em
relação aos chineses do continente, devido a diferentes caminhos
que foram tomados há décadas
atrás, relativamente ao modelo
de sociedade que pretendem para
as suas nações. Ao mesmo tempo, é percetível o receio que têm
de um possível conflito com um
poder muito maior que o deles.
Esse medo faz com que o status
quo seja a opção mais segura. É
precisamente esse o espírito de
todos os restantes envolvidos
nesta questão, o status quo é
mais seguro, barato e previsível.
É mesmo por isso que, por mais
tensões que venham a acontecer, é muito improvável que a
questão de Taiwan mude nas
próximas décadas. A visita
de Nancy Pelosi a Taiwan foi
apenas a mais recente prova
de como esta dinâmica está
para durar. Observador

Voz do Povo

Soluções para combater o tráfico de pessoas
Suleiman Abdul

Estêvão Filipe
O Governo de Moçambique não cumpre totalmente com as normas mínimas para a eliminação
do tráfico de pessoas, no entanto, está a envidar
esforços significativos para tal. Em geral, o Governo já demonstrou alguns esforços na sua capacidade no combate a este mal, em comparação com
o relatório anterior, tendo em conta o impacto da
pandemia da Covid-19. Entretanto, pelo quarto
ano consecutivo o Governo não finalizou uma minuta do mecanismo nacional de encaminhamento.

Sandra Justino
Os traficantes exploram homens e rapazes moçambicanos no trabalho forçado em quintas e minas
sul-africanas, onde as vítimas chegam a trabalhar
meses sem nenhuma remuneração, em condições
coercivas, antes de serem entregues à Polícia para
deportação como imigrantes ilegais. Os rapazes emigram para o Reino de eSwuatini para lavar carros,
pastorear o gado e vender mercadorias, sendo que
alguns se tornam vítimas do trabalho forçado.

Penso que o Governo não adoptou um plano de acção nacional, o que está a prejudicar os
esforços no combate ao tráfico em geral. As autoridades moçambicanas continuaram a não ter
políticas ou leis eficazes que regulem os recrutadores de mão-de-obra estrangeira e responsabilizá-los por esses actos. Apelo ao Governo para
rever a lei sobre o tráfico de pessoas e alinhá-la
com o Direito Internacional.

Belmira Domingos
O Governo deve duplicar a interacção no combate ao tráfico de pessoas entre os vários organismos
envolvidos na aplicação da lei. Devo dizer que a lei
sobre prevenção e combate ao tráfico de pessoas criminalizou, em 2008, o tráfico sexual e o tráfico de
mão- de-obra e estabeleceu penas de 16 a 20 anos de
prisão. Essas penas eram suficientemente severas, e
no que diz respeito ao tráfico sexual são proporcionais
às penas prescritas para outros crimes graves.
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Parceiros continuam firmes
no apoio à descentralização

O

s parceiros de cooperação estão firmes em dar
continuidade à ajuda ao Governo de Moçambique no processo de descentralização, cujo
comprometimento foi avançado durante a realização da III Conferência Nacional de Descentralização, na província de Nampula.

Alfredo Langa
A representante-residente do
PNUD em Moçambique, Narjess Saidame, em representação
do grupo de parceiros de apoio
à descentralização, disse que
“constitui uma honra para nós
poder, por um lado, apoiar Moçambique na agenda de descentralização, e, por outro, garantir
um arranjo institucional para
uma gestão responsiva, inclusiva e que permita ao MAEFP e
ao MEF, às províncias, distritos
e municípios, nossos parceiros
principais, darem continuidade às
suas prioridades”.
Acrescentou que “para nós, descentralização significa também
melhorar a tributação nacional e
local para assegurar que a contribuição seja feita de forma equitativa para os territórios que mais
necessitam, de acordo com o número de cidadãos e seu nível de
vida”.
“A descentralização”, prosseguiu
Saidame, “é também uma questão de subsidiariedade e solidariedade. Também acreditamos
firmemente que num país com 11
províncias, 154 distritos, 53 municípios, 408 postos administrativos
e 1132 localidades, a descentralização torna-se numa oportunidade para ninguém ficar para trás,
para favorecer a inclusão, a coesão social e o desenvolvimento
económico local”.
Por esta razão, segundo ela, é
também importante clarificar o
quadro institucional a nível pro-

vincial, distrital e municipal, para
que o processo de descentralização possa avançar tão rapidamente quanto os territórios o exijam.
A representante-residente anotou
que a assistência técnica fornecida pelos parceiros de cooperação
para a implementação da agenda
e dos processos de descentralização e do desenvolvimento local no
País está alinhada às prioridades
estratégicas do Governo de Moçambique.
Neste sentido, “nós como parceiros estamos a desenvolver abordagens que acreditamos serem
melhor ajustadas à situação actual do País e às novas realidades
que as províncias, distritos, municípios e os cidadãos de Moçambique estão a viver”.
Deste modo, “gostaria de expressar a nossa disponibilidade e
vontade de continuar a colaborar e dialogar com o Governo de
Moçambique, para que este possa
encontrar o modelo que melhor
se adapte às necessidades e realidades deste País, colocando o cidadão e a melhoria da prestação
de serviços básicos no centro dos
nossos esforços”.
Na ocasião, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que
“com efeito, a descentralização
permite aos cidadãos participarem mais directamente na definição das suas políticas públicas
através de seus líderes, bem como
ter uma gestão eficiente dos serviços públicos que tenha em conta
a realidade particular de cada território”.

Para Nyusi, o imperativo da descentralização norteia-se na concepção de que a função primária
do Governo Central não é prestar
directamente serviços, mas traçar
as directrizes gerais que propiciam

um ambiente favorável à participação activa dos actores públicos
e não-públicos no processo de desenvolvimento local.
Apontou que “nós em Moçambi-

que não estamos de passagem, e
o País é nosso e o que nos deve
mover é a garantia de prestarmos, com eficiência, melhores
serviços à altura das necessidades
das nossas populações, evitando-se descentralizar ineficiências,
deficiências e problemas, mas
também evitando descentralizar
o que deve, com o risco de gerar-se uma paralisia institucional
da administração local dentro do
provérbio popular quem não deve
não teme”.
O Presidente da República deixou um forte recado na Conferência Nacional de Descentralização,
em Nampula, afirmando que “tenho estado, nos últimos dias, a
apelar a mais patriotismo. Esta
terra tem donos e somos todos
nós que devemos desenvolvê-la
e defendê-la. A política não é a
esteira para a promoção pessoal,
nem a escada para locupletação
da riqueza”.
Para o director-executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Mulhovo, “como Organização da
Sociedade Civil moçambicana
temos estado a acompanhar com
total interesse o processo de des-

centralização em Moçambique, e
a dar a nossa contribuição para
que o mesmo corresponda à expectativa e aos reais interesses do
cidadão, no sentido de ter um serviço público de qualidade e acessível”.
Referiu ainda que “neste sentido,
temos a consciência de que o processo de descentralização é fundamental para o aprimoramento
de uma governação democrática e
requer o suporte de actores estatais e não estatais”.
Para o IMD, é um facto que ao
longo dos 3 anos de implementação deste novo figurino de governação alguns avanços foram
sendo registados, sobretudo os
ligados à regulamentação do processo, à efectiva implantação e ao
funcionamento dos órgãos.
A província de Nampula acolheu
semana passada a III Conferência
Nacional de Descentralização, iniciativa que se associa às comemorações do Dia Africano da Descentralização e Desenvolvimento
Local, que se assinalou sob o lema
“Fazer da segurança alimentar
uma prioridade fundamental para
o desenvolvimento territorial e
cooperação”.

PUBLICIDADE

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, largura
e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar

Tem medicamentos para bafo que combate a Covid -19
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 86 – 7507603, 822226623
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Segundo Flaida Macheze, do Fórum Mulher

Corrida pelos recursos naturais
penhora direitos das mulheres

A

corrida pelos recursos naturais está a colocar em
causa os direitos das mulheres. Este foi o entendimento dos participantes do Workshop sobre a Formação
Política Feminina da Mulher, organizado há dias pelo
Fórum Mulher.

Aida Matsinhe
Flaida Macheze, que começou por fazer uma radiografia sobre os direitos das
mulheres no meio rural e na
cidade, disse que, embora
seja em contextos diferentes, os problemas que afligem a mulher são os mesmos quer na cidade, quer no
meio rural.
Por outro lado, entende que
a corrida desmedida pela riqueza, expropriando até o
pouco que a mulher possui,
torna muito difícil pensar
em direitos humanos das
mulheres.
Ainda na mesma esfera,
Flaida anotou igualmente
que quando se fala do feminismo deve-se olhar para o
que rodeia a mulher, o que
é bom para ela e a quem
beneficiam os recursos que
estão ao seu redor.
Na ocasião, instou as participantes da formação virtual a uma reflexão profunda sobre os direitos que esta
mulher deve gozar, com
destaque para o direito à
terra e de viver sem intimidações, entendendo que se
esta mulher tem uma machamba e não pode produzir nela isso significa que os
seus direitos não estão a ser
observados.

Mulheres são as mais
afectadas pelas mudanças
climáticas
Estrela Enosse lembrou ainda que os efeitos dos ciclones de 2019 até hoje ainda
se fazem sentir na província
de Sofala. “Há muita gente
que não consegue ter um espaço seguro, as poucas que
conseguem esse espaço têm
de depender de outrem para
viver”, enfatizou.
Acrescentou que nestes espaços não é possível desenvolver a actividade agrícola,
não têm alternativas para
sobreviver, consequentemente a mulher é vítima da
violência porque depende de
donativos e os homens que

ca, de ter uma crítica feminista cada vez mais afinada
acaba ficando muito fragilizado quando nós não sistematizamos a aprendizagem.
O que significa que se eu
estou no Búzi, em Nhamatanda, é preciso documentar
as dinâmicas que envolvem
a minha interacção, a interacção da minha organiza-

estão em frente desses processos aproveitam esta situação para assediá-la.
Por sua vez, Clara Armando, que participava na formação, em representação
do Fórum das Organizações
PUBLICIDADE
Femininas do Niassa (FOFEN), disse que é preciso
pensar em alternativas para
fazer face ao desafio imposto pelas mudanças climáticas.
“As indústrias extractivas
são hoje uma realidade na
província do Niassa e com
o crescimento destas indústrias surgem relatos de
violação dos direitos da comunidade, principalmente
associados à questão das
compensações”, disse Clara.
Acrescentou que muitas vezes as promessas de desenvolvimento destas comunidades ficam no papel e não
se reflectem na prática. “A
experiência que temos é de
dor”, rematou.
Para Cristina Melo, da Associação de Viúvas Teresa
Grigolino (AVTG), é necessário que se desenhem
programas de educação ambiental para as mulheres, de
modo a torná-las cada vez
mais activas na luta contra
práticas nocivas ao ambiente.
No seu entender, este envolvimento da mulher deve
ter como fundamento o facto de ser esta camada social
que é mais afectada pelas
mudanças climáticas, pois
“é a mulher que passa mais
tempo com os filhos, que é
educadora social, e se esta
tem a consciência sobre os
seus problemas climáticos e
seu impacto facilmente pode
ajudar a encontrar possíveis
soluções”.
Por sua vez, Maira Domingos disse que à semelhança
da experiência da OPHENTA é importante que as organizações que trabalham
na componente das mudanças climáticas possam documentar as suas acções.
“Eu sinto que o nosso exercício de participação políti-

ção, do nosso colectivo com
aquele grupo de mulheres e
trazer os impactos reais daquela comunidade, isso através de amostra, por exemplo, da água e os respectivos
indicadores de saúde, entre
outras acções”, disse.
Ainda na mesma esfera,
Maira Domingos avançou
que o exercício que deve ser

feito é olhar de forma mais
profunda sobre o problema,
e a forma como ele se desenvolve e a leitura política
que dali surge. “E quando
fazemos de forma pontual
e consistente colhemos esta
riqueza de poder explicar
o processo, e não apenas o
fenómeno do qual nós estamos”, explicou.
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Vaticina Abílio Machado, director distrital do Pelouro em Inhambane

Mabote não quer ser melhor, mas

P

ara o ano 2022 a rede escolar do distrito de Mabote, a norte da província de Inhambane, é de 41 escolas, sendo 39 do
ensino primário, 35 salas anexas que servem a diversos níveis, duas escolas do ensino secundário e 14 unidades de alfabetização e educação de jovens e adultos. Abílio Machado, director dos Serviços de Educação, Tecnologia e Juventude no
distrito de Mabote, enumera alguns desafios no sector, mas avança que a educação deve tirar o distrito do estágio actual
para o exemplar. ”A ideia nem é de ser melhor, mas queremos ser exemplo”, disse durante a entrevista que se segue.

-Como disse, o distrito de Mabote faz lembrar o sequeiro. Então, lançamos 450 plantas na
cerimónia de abertura do ano
lectivo 2022 e devo dizer que fi-

António Zacarias
Senhor director, se comparar
Mabote hoje e Mabote no
passado o sector da Educação
parece estar a evoluir lentamente. Pode explicar?
-Não acho assim. É certo que
temos desafios enormes como
a necessidade de capacitar
os professores em matéria de
leccionação de turmas mistas, capacitar alfabetizadores voluntários e professores
acompanhantes dos alunos
alfabetizadores do PROFASA (Programa Família sem
Analfabetismo) e até reorganizar o ensino geral no distrito. Mas crescemos muito não
só na qualidade de ensino,
como também em termos de
infra-estruturas. Enfrentamos
a insuficiência dos meios circulantes e financeiros para
assegurar maior abrangência
no âmbito da supervisão nas
escolas. Os desafios que temos
incluem a recuperação de carteiras danificadas, a garantia
dos alunos do ensino primário
dominarem a leitura e escrita,
para além de reorganizar o
ensino geral no distrito. Mas
considero que isso não afecta
negativamente o nosso desempenho como sector.
Podemos começar da rede escolar do distrito, mesmo por respeitar a localização geográfica
do mesmo, os hábitos culturais
da população local?
-Creio que sim. Para o ano
2022 a rede escolar é de 41
escolas, sendo 39 destas que
leccionam o ensino primário,
35 salas anexas em vários locais para atender aos alunos
que vivem muito distante das
unidades de ensino, 2 escolas
de ensino secundário e 14 unidades de alfabetização e educação de jovens e adultos. O
sector de educação deve tirar
o distrito de Mabote do estágio actual para o exemplar.
A ideia nem é de ser melhor.
Mas queremos ser exemplares, através do sector de Educação. Agora, em função da
sua pergunta, para melhor
acompanhamento do cumprimento e efectivação dos

nossos objectivos, o SDEJT
tem previsto e encaminhado
várias acções, através do plano anual de actividades. Podemos falar dos 7 meses deste ano, em que com base nos
dados de levantamento estatístico o distrito conta neste
momento, na escola, com um
efectivo global de 14192 alunos dos 16071 planificados, o
que corresponde a 88,3% contra 14009 alunos do ano 2021,
registando um crescimento na
ordem de 183 alunos.
Falou do nível primário, secundário e não mencionou a maior
escola técnica e profissional que
Mabote tem.
-Sim. É que com a reforma
no ensino técnico- profissional em curso no país, que visa
transformar as escolas do ensino básico em ensino médio,
não houve o primeiro ano em
todos os cursos do Instituto
Politécnico de Mabote. Ou
seja, o ensino técnico não tem
frequência neste momento no
distrito. O Instituto Politécnico de Mabote não se encontra
em funcionamento neste momento. Portanto, a actividade
lectiva está paralisada, aguardando novas ordens do órgão
que superintende esta área,

estando a funcionar apenas a
secretaria da instituição. Mesmo assim foi realizada uma visita de supervisão ao IPM de
Mabote, tendo deslocado uma
brigada composta por dois técnicos da Repartição do Ensino
Técnico Profissional, no âmbito da actualização do inventário das instalações e equipamentos da sala de Informática
e a área de construção civil
existentes naquela instituição
de ensino. Mas precisamos de
uma escola secundária no verdadeiro sentido, pois por enquanto temos o ensino secundário. Para o nosso objectivo,
Mabote deve ter uma escola
secundária que tenha laboratórios para as cadeiras que assim o exigem. Neste momento
não temos laboratórios. Não
podemos estar satisfeitos por
graduar pré-universitários que
não conhecem o laboratório de
matemática, química, desenho,
física, biologia, por exemplo.
Mas não temos nenhum laboratório.
No tocante à alfabetização e
educação de jovens e adultos
temos neste momento inscritos 1054 alfabetizandos, dos
1728 planificados, equivalentes
a 61%. O distrito conta com
uma participação da rapariga
na ordem de 55.6% em relação

ao efectivo global, uma subida quando comparado com o
ano lectivo de 2021. Na AEJA
a participação da mulher é de
84.6%.
O que se oferece dizer no que
concerne à área pedagógica
durante este período que actividades?
-Foram executadas muitas
actividades, podendo se destacar o processo de recepção
e conferência de pautas de
exames da 7ª classe das 38
escolas do ano 2021. Realizamos o balanço do processo
dos exames finais de 2021 e
a supervisão distrital, acompanhamos as cerimónias de
abertura do ano lectivo 2022
em 16 escolas, sendo duas secundárias e 14 primárias. Foi
feita a supervisão de apoio
pedagógico à nova direcção
da Escola Primária Eduardo
Mondlane, um encontro de
familiarização com os programas da 6ª classe, no âmbito
da revisão pontual com 39 directores de escolas primárias e
2 das escolas secundárias.
Mas como o distrito de Mabote
faz lembrar o sequeiro, que
acções concretas o sector de
Educação realiza nesse campo?

zemos a distribuição de semente
de hortícolas em todas as escolas.
Foi realizada a supervisão do arranque das aulas em 15 escolas,
realizado o refrescamento de integração de novos supervisores distritais, compilada a avaliação de
padrões e indicadores de qualidade das escolas e feito o relatório.
Devo sublinhar que trabalhamos
na mobilização e formação de 23
turmas de alfabetização, 17 turmas do 1º ano e 6 turmas do 2º
ano de ensino primário para jovens e adultos, realização da avaliação do SDEJT em Padrões e
Indicadores de Qualidade, para
além da supervisão pedagógica
em 17 escolas, sendo 15 do ensino primário e 2 do ensino secundário. Aliás, aqui também foram
supervisionadas 35 escolas no âmbito da supervisão distrital, supervisão de revitalização e eleição
do conselho em 14 escolas, realizada uma ronda de supervisão
de ATs nas EP1/2 de Mabote,
Maloca, 16 de Junho, Macuacua,
Mussengue, Escola Secundária de
Mabote e Escola Secundária 25
de Junho de Mussengue.
Senhor director, nalgumas zonas
do distrito são necessários estímulos como lanche para as crianças
frequentarem a escola. Ainda existe
esse hábito?
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s exemplo no sector de Educação
-Sim. Continua sim. Aqui no
distrito temos o apoio de dois
parceiros para esta acção. É
providenciado o lanche escolar em todas 39 escolas primá-

cola, o número dos alunos e
professores. Mais do que isso,
elaboramos e enviamos às escolas as avaliações semestrais
de alfabetização e educação
de jovens e adultos, para além
de compilação da avaliação de
padrões e indicadores de qualidade das escolas referente ao
1º trimestre.
Devo referir que acompanhamos a monitoria e avaliação
das escolas de Maloca, Bovanane, Mussengue, 25 de Junho
de Mussengue e Escola Secundária de Mabote, no âmbito
das recomendações da supervisão da inspecção em Setembro
de 2021.
Mabote não pode ser excepção
no que concerne ao atraso dos
salários dos professores. Ou não
é o caso. Quer comentar?

ta a distribuição do manual
dos procedimentos de execução e orientadas escolas para
o lançamento de concursos
referentes à primeira tranche,
assim como a sua execução.
Nestes 7 meses foram pagos
salários a todos os funcionários do sector e foi feita a
redistribuição e alocação dos
orçamentos para o funcionamento das escolas primárias
e secundárias através dos fundos OE, incluindo o pagamento da dívida do subsídio dos
alfabetizadores voluntários a
23 alfabetizadores de dois meses referentes ao ano de 2020,
o pagamento de 2 processos
de subsídio de funeral. Devo
dizer que já foram enviados 2
processos de subsídio de morte à Direcção Provincial de
Economia e Finanças, lançado um concurso procurement

rias do distrito, sendo 8 por
PRONAE e 31 por For África. Trata-se de estímulos para
reduzir o nível de desistência
escolar no distrito, com enfoque para o ensino primário.
Fora este assunto tivemos o
acompanhamento da capacitação dos professores do 1º, 2º e
3ºciclos, orientada pelo IFP de
Vilankulo, como também procuramos através de um estudo
as causas de fraca adesão aos
centros de AEJA. No entanto,
já temos compilado o aproveitamento pedagógico do ensino
bilingue.

Antes de terminar, podemos
assumir que em Mabote, terra
de recursos madeireiros, ainda
há crianças que sentam no chão
nas escolas?
-Bom, primeiro dizer que no
distrito foram adquiridas 275
carteiras duplas e recuperadas
outras 88 que estavam danificadas. Das 275, 150 carteiras já
foram distribuídas pelas escolas
primárias do 1º e 2º graus de
Macura, Matleu, Chirenzeleca, Chivungo e Chocuane. As
carteiras recuperadas foram
alocadas na Escola Secundária
de Mabote. Na Escola Primária do 1º e 2º graus de Papatane foi entregue mobília escolar constituída por secretárias,
cadeiras de professor e mesas.
Mas também dizer que no presente ano o distrito conta com
um total de 3.915 duplas carteiras distribuídas pelas escolas e 232 carteiras simples na
Escola Profissional de Mabote,
globalizando 4.147, para um
universo de 14192 alunos de todos os níveis.
Agora, também devo salientar
que as 125 salas convencionais
estão apetrechadas de carteiras, assim como algumas salas
de material misto. Mabote conta actualmente com 125 salas
de aulas de material convencional e 137 de matéria misto/
precário, totalizando 262, um
aumento em duas salas, em relação ao ano de 2021. Foi concluída a construção de 8 salas
com material misto e outras 7
salas de material convencional
que estão neste momento em
construção na EP1/2 Eduardo
Mondlane e Mahunzulucane.
Podemos admitir que em
Mabote a Repartição do Ensino
Técnico-Profissional não existe?

O livro escolar para este ano
teve problemas. Primeiro teve
problemas de atraso, mas quando chegou apresentava erros de
conteúdos...
-Bom, esse assunto afectou
o país todo. Mas nós como
sector no distrito de Mabote
elaboramos o relatório de supervisão distrital seguindo as
novas directrizes, elaboramos
os planos analíticos do 2º trimestre, recebemos 114 programas do 2º ciclo do ensino
primário, 21500 livros do aluno, 190 manuais do professor
e 448 agendas do professor, e
foram distribuídos de acordo
com a necessidade de cada es-

ma PRONAE.

-Não seria um comentário
banal. Mas dizer que no que
concerne ao ADE-2022 foi fei-

de material de escritório, um
concurso procurement de produtos alimentares do progra-

-Existe sim com actividades de
relevo. Conforme o planeado
como actividades a serem realizadas durante os 7 meses do
ano em curso, esta repartição
realizou várias actividades no
Centro Multimédia Comunitário de Mabote, com o objectivo de avaliar o ponto de
situação de funcionamento do
mesmo, criou a Comissão Interina no CMC e fez o levantamento dos materiais e equipamentos em estado de proveito
e os equipamentos avariados.
Mas também divulgou Editais de Bolsas de Estudo para

aquisição do grau de licenciatura e mestrado, atribuídas
pelo Governo chinês através
do IBE, para além de revitalização dos 2 Clubes de Ciência nas Escolas Secundárias
de Mabote e 25 de Junho de
Mussengue. Como deve saber,
temos o ofício nº 13/SPAS/
DG/DESTP/200/2022, sobre
a definição de prioridades para
a expansão do Ensino Técnico- Profissional.
Já estamos a esquecer de tocar
na Cultura, na Juventude e no
Desporto que são também áreas
tuteladas por este sector...
-Mas não podemos não falar
destes sectores. A Repartição de Cultura, Juventude e
Desporto é uma área multissectorial existente no Serviço
Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia com vista
a garantir a massificação do
desporto a nível do distrito,
garantir a preservação da nossa cultura e responder e tratar
assuntos ligados à vida dos
jovens e já encaminhou-se ao
Serviço Provincial da Justiça
e Trabalho processos do fundo
FAIJ. Visitamos os beneficiários do fundo FAIJ na vila-sede.
E o desporto em Mabote?
-No sector de desportos realizamos a reunião de preparação
do campeonato distrital com
os membros de Associação de
futebol 11, envio de dados de
activistas formados da Geração
BIZ à província, feita a divulgação do Prémio Jovem Criativo através da rádio, redes sociais e panfletos.
Relativamente aos mutuários do FAIJ 2021, dos onze
apurados nove já tiveram financiamento e dois ainda se
encontram em situação de espera devido à regularização de
alguns requisitos.
Dos 9 financiados importa referir que já iniciaram com a implementação dos seus projectos
e 7 mutuários já iniciaram com
a amortização do valor, sendo
que 2 pagaram todos os meses
e 5 não pagaram na sua totalidade e 2 ainda não iniciaram o
pagamento pelo facto de ainda
não terem vencido os meses.
Salientar que no processo de
supervisão e contactos feito aos
financiados constatou-se que
dos 9 mutuários 6 empregaram
outros jovens.
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Mozambique may benefit from US
package of humanitarian assistance

T

he United States government
has just announced a financial
package of more
than 127 million dollars for
humanitarian assistance to
Africa, including Mozambique.
“This assistance will provide vital support to refugees,
asylum seekers, internally
displaced persons, stateless and persecuted people
across Africa, including those
affected by crises in Burkina
Faso, Chad, Central African
Republic, Democratic Republic of Congo, Mali, Mozambique, Nigeria, Niger,
and other new and protracted displacement situations”,
said a statement from the
US State Department.
The announcement of the support was made last Friday
in Ghana by the US Ambassador to the United Nations,
Linda Thomas-Greenfield.
In addition to emergency
needs, according to the statement, the aid will also support durable solutions for
former refugees who wish to
return to their home countries.
“This assistance will enable
our humanitarian partners
to help many of the more
than seven million refugees
and asylum seekers currently
housed in Africa, as well as
the more than 25 million internally displaced people”, it
says.
These funds, adds the document, will provide life-saving and life-sustaining
support to forcibly displaced
populations, including those
affected by the growing global food crisis and shortages
and their host communities
across Africa.
“We call on other donors to
provide additional support to
meet the growing humanitarian needs on the continent”,
it stresses.
Thomas-Greenfield also warned African countries against
breaking the sanctions imposed on Russia because of its
invasion of Ukraine, and denied that the sanctions themselves are having an effect
on food security.
“Some folks have come here
and told you that Western
sanctions are to blame for
rising food prices”, she said.
“The fact is that our sanctions are targeted at Putin

and his supporters, not agriculture and food, which are
specifically carved out of the
sanctions. Let me say that
again since this is such a regular piece of disinformation:
America’s sanctions do not,
let me repeat, do not apply
to food and fertilizer exports.
Period”.
She pointed out that “Russia
itself is taking steps that limit exports to the world. For
example, Moscow has imposed export quotas on nitrogen and complex fertilizers
that will be in place until at
least the end of the year. A
lack of fertilizer today bakes
in a food security crisis for
tomorrow. Russia also imposed extra duties on its own
farmers’ grain exports, even
though Russia had a bumper
crop this year”.

Could this affect Mozambique? Last week, the Russian

Speaking in Kampala last
Thursday, Thomas-Greenfield warned that, where
sanctions are in place (on
Russian oil, for example),
countries should not consider
violating them.

Mozambican President Filipe Nyusi on Monday declared that the purposes of
the terrorist attacks against
the northern province of
Cabo Delgado is to loot the
country’s natural resources.
Speaking in Maputo at the
opening of the Seventh National Youth Conference,
Nyusi described jihadi terrorism as “a new form of colonialism”, warning that “these
groups manipulate the consciousness of young people
with the purpose of pillaging
the resources existing in the
territory and perpetuating
the poverty and suffering of
Mozambicans”.
“In our country, we are living a situation of terrorism
created and financed by for-

“If a country decides to engage with Russia where there are sanctions, then they
are breaking those sanctions; they’re breaking our
sanctions and in some cases
they’re breaking UN sanctions with other countries,
and we caution countries not
to break those sanctions because then, if they do, they
stand the chance of having
actions taken against them
for breaking those sanctions”, she said.

ambassador to Maputo, Alexander Surikov, proposed the
sale of cheap Russian fuel to
Mozambique – but he stipulated that any purchase
would have to be in the Russian currency, roubles. The
Bank of Mozambique does
not have large amounts of
roubles available for foreign
trade transaction,
To pay for the fuel in roubles
would mean selling other
currencies to the Russian
central bank in order to obtain roubles. The Bank of
Mozambique would have to
consider whether it is really
worth surrendering some of
its reserves in dollars or euros in order to acquire roubles.
Asked about the Russian
“offer”, the Mozambican Minister of Mineral Resources
and Energy, Carlos Zaca-

rias, was cautious. “I’m sure
we shall study the viability
of this offer”, he told reporters.
The original idea to import
Russian fuel came from the
Confederation of Mozambican Business Associations
(CTA). The CTA clearly did
not consult any of the main
players in the fuel business.
The independent newssheet
“Carta de Mocambique”
points out that the main
fuel distributers (such as
the French TotalEnergies or
the Portuguese Galp) have
no intention of violating the
sanctions against Russia.
Fuel traders (such as Vittol
or Trafigura) are branches of
western multinationals, and
will also steer clear of taking
any measure that could be
read as violating the sanctions.AIM

Terrorists are “new form of colonialism”

ces of evil”, he said. “If these
people have weapons, that
raises the question – where
do these guns come from?”.
External forces, whom Nyusi did not name, were financing terrorism. “They want
to make money by creating
disorder. Their goal is to use
young people to create instability. Unfortunately, some minds, and not only of youths, are
being financed and used with
the purpose of recolonizing
Africa. They are using money
to manipulate the awareness
of young people to join in the
disorder and carry out acts
against their own country,
against their own communities, but never against the nations who are financing them”.
Nyusi praised the courage of

the young soldiers in the defence and security forces who
are fighting terrorism in Cabo
Delgado. That very morning,
he said, he had received information that operations
“are under way in the dense
bush between the Messalo and
Montepuez rivers. The terrorists are in disarray and are
fleeing, but our forces must
pursue them”.
Nyusi urged young Mozambicans to avoid all acts that
compromise the sovereignty
of the country. He recognised
the severe shortage of jobs for
young people but warned that
rioting is no solution.
“We build a new road, then
somebody comes along and
burns tyres, and damages the
road. After this damage, cars
might have accidents, and
who gains from this?”, Nyusi asked. (He was referring to
barricades of burning tyres,
that some protestors erected
during an abortive demonstration against the rising cost
of living on 14 July in Maputo).
Nyusi pledged that the government will continue to
invest in technical and professional training for young
people, “so that they are
equipped with the knowledge
to create self-employment or
to gain access to various job
opportunities in development
projects”. AIM
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Marcas em Movimento
Transitex garantiu transporte para
edificação do centro de distribuição
de produtos alimentares

A Transitex, operador logístico e transitário especializado no transporte internacional de carga porta-a-porta,
efectuou o transporte de um total de
47 contentores marítimos, com diversos materiais de construção, destinados
à edificação do maior centro de distribuição de produtos alimentares e não-alimentares do País, pertencente à
Tropigália.
Os materiais de construção partiram
dos portos de Valência, em Espanha,
e de Leixões, em Portugal, e tiveram
como destino o Porto de Maputo, de
onde seguiram para o distrito turístico de Marracuene, onde já está a ser
construído o referido centro, com mais
de 10 mil metros quadrados.
O proprietário do empreendimen-

to em construção é o
maior distribuidor de
produtos alimentares
e não-alimentares em
Moçambique, sendo
responsável pela comercialização de produtos
para as mercearias, supermercados, centros
comerciais e para cadeias de lojas em todo
o País, tendo a seu cargo a distribuição das
marcas de grandes grupos comerciais
internacionais.
Para Tiago Martins, director executivo da Transitex para Moçambique e
director regional para África, constitui
um orgulho contribuir para a dinamização económica de Moçambique,
fazendo chegar os produtos distribuídos ao retalho e ao canal HORECA,
correspondente à área de actividade
económica onde actuam os sectores de
hotelaria, restauração, cafetaria e catering.
Referindo-se especificamente ao transporte dos materiais de construção,
Tiago Martins indicou que a Transitex
garantiu que todo o processo se desenvolvesse dentro das datas previstas e
com uma elevada taxa de sucesso.

BCI doa livros e computadores à UEM

A directora dos Serviços Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, Dácia
Correia, recebeu há dias, em nome da
Universidade, computadores e um lote de
livros oferecidos por BCI, que passam a
apetrechar a sala de estudos e informática da residência do campus principal desta instituição do ensino superior.
“É uma honra para nós recebermos esta
doação” – disse a responsável dos Serviços Sociais da UEM, referindo que “os
desafios dos estudantes são grandes, em
termos de acesso à Internet. Cada vez
mais o ensino com o uso das tecnologias de informação e comunicação é um
imenso desafio para a nossa instituição, e
para o ensino superior em geral. Então, a
recepção deste equipamento vai ser uma
grande mais-valia para todos os nossos
estudantes”.

A directora Comercial Regional do BCI,
Zaida Patel, recordou “a natureza alargada da nossa parceria com a Universidade Eduardo Mondlane. Efectivamente,
ela está bem longe de se resumir à vertente da nossa actividade principal. Ela
atravessa áreas tão importantes como o
ensino, a cultura e o desporto, demonstrando que o BCI é um Banco particularmente focado nas causas mais relevantes do desenvolvimento económico e
social sustentado do País”.
As obras recebidas abrangem áreas como
educação, história, gestão, estatística, direito, economia e finanças, ciências políticas e sociais, linguística, ciências exactas, arquitectura, administração pública,
artes visuais, música, literatura de ficção,
conto, poesia infanto-juvenil, ensaio, entre outras.

SMS Catering apoia pintura do
Muro da Biodiversidade
Com o apoio da SMS Catering, no âmbito da sua responsabilidade social, a cidade de Maputo vai ter uma nova cara
nos próximos dias, após a conclusão das
obras de pintura do “Muro da Biodiversidade”, um projecto que vai tornar os
mais de 500 metros da muralha erguida
à saída do Aeroporto Internacional de
Maputo num autêntico cartão-de-visita
da capital do País, que para além de
apoiar na divulgação das potencialidades
do nosso país vai consciencializar sobre a
necessidade de conservação da biodiversidade.
Por iniciativa do projecto “Preservação da Nossa Fauna”, o muro que parte
da SMS Catering e se estende pela Av.
Acordos de Lusaka até à ponte, construído há mais de 10 anos e que é o primeiro
contacto com a cidade de Maputo para
quem acaba de aterrar no Aeroporto Internacional de Maputo,
está a beneficiar de uma intervenção.
Trata-se de uma reabilitação que
vai consistir na pintura com técnica realista de cerca de 40 murais sobre a flora, fauna bravia e
os ecossistemas marinhos únicos
que o país dispõe, acompanhados
por uma frase de uma figura pú-

blica nacional sobre a necessidade de conservação da biodiversidade.
A SMS Catering, uma empresa amiga
da natureza, líder no mercado de Catering, Eventos e Serviços Inflyght e que
tenciona introduzir novos produtos que
vão reduzir a pressão do plástico sobre
o ambiente, juntou-se à iniciativa da RS
Reciclagem, com apoio de diversas outras
entidades públicas e privadas, com destaque para o Ministério da Terra e Ambiente e Aeroportos de Moçambique.
Falando no lançamento do projecto, a
secretária permanente do Ministério da
Terra e Ambiente, Emília Fumo, declarou que o Governo vai continuar a investir na conservação do ambiente, tendo
igualmente reconhecido que o “Muro da
Biodiversidade” vai contribuir para educação ambiental.

Millennium bim junta-se ao
combate à caça furtiva
O Millennium bim procedeu há dias,
em Maputo, à assinatura do memorando de entendimento do projecto “Muro
da Biodiversidade”. Esta iniciativa tem
como objectivo promover a pintura de
cerca de 40 murais sobre a fauna bravia, marinha e flora moçambicanas. Os
murais reabilitados e pintados vão estar
localizados à saída do Aeroporto Internacional, e visam transformar a zona
no primeiro “postal” da bela cidade de
Maputo e do País, tendo por principais
mensagens aos visitantes e residentes
a sensibilização para o combate à caça
furtiva em Moçambique, a promoção da
conservação da biodiversidade, a protecção aos ecossistemas marinhos, florestais

e o meio ambiente no geral.
Para além da R&S, entidade com a qual
o Millennium bim assinou o memorando
de entendimento, no âmbito deste projecto, a iniciativa compreende parceiros
institucionais públicos, designadamente
Aeroportos de Moçambique, Ministério
da Terra e Ambiente, através da Administração Nacional das Áreas de Conservação, e Conselho Municipal da Cidade
de Maputo.
Para o administrador do Millennium
bim, Albino Andrade, “o combate à
caça furtiva e a conservação da biodiversidade em Moçambique impõem
um contínuo investimento na área e
exigem um verdadeiro compromisso de
todos”.
Afirmou que “é por se rever
nesta necessidade premente, em
busca da sustentabilidade, que o
Banco decidiu juntar-se a este e
tantos outros projectos inerentes à promoção de protecção aos
ecossistemas. A sustentabilidade
faz parte dos valores essenciais
da nossa cultura corporativa
e estamos cientes e confiantes
de que as nossas acções podem
agregar valor e fazer a diferença”.
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No projecto de gás do Rovuma

PR pressiona Total para retorno de actividades

O

Presidente da República (PR), Filipe Nyusi, descartou a possibilidade de a petrolífera TotalEnergies abandonar a exploração de gás natural em Cabo Delgado, avançando que a companhia tem pressionado o Governo para a criação de
condições de segurança para o reinício das actividades, porém o estadista lembra
que “há quem também possa explorar”.

Elísio Muchanga
Nyusi admite a hipótese de a
TotalEnergies não voltar, mas
nos seus contactos com a multinacional nunca foi colocada essa
hipótese, porém afirma que “caso
isso aconteça, o gás está lá, há
quem também vai explorá-lo.
Não é um produto que desaparece”.
O Chefe de Estado fez estas declarações durante a Reunião de
Negócios da Agenda Africana
da Comunidade dos Presidentes
dos Conselhos de Administração
e Directores Executivos, realizada semana finda, onde reafirmou
acima de tudo a posição já tomada, há meses atrás, pela TotalEnergies de não abandonar o projecto, apelando ao sector privado
para retomar as suas actividades
porque as questões de segurança
agora estão relativamente melhores.
“Nós nunca chegamos a pensar
que a TotalEnergies pode não
voltar, e das conversas que tenho

tido com o Presidente da empresa, Patrick Pouyanné, nunca se
levantou essa possibilidade”, declarou Filipe Nyusi,
Segundo o Chefe de Estado moçambicano, a petrolífera francesa
tem estado a pressionar o Governo para que crie condições para
o reinício das actividades da empresa, que tem estado, através de
projectos comunitários, a apoiar
os esforços das autoridades para
que o problema da insurgência
na região seja resolvido.

“A TotalEnergies é que pressiona o Governo para que o Estado faça a sua parte, que é de
devolver a tranquilidade e a segurança. A própria empresa tem
estado a dar a sua contribuição
para que a situação se estabilize,
apoiando a juventude”, frisou o
Chefe de Estado moçambicano.

Embora descarte a possibilidade de ela abandonar o projecto,
Filipe Nyusi lembra que o gás
não vai desaparecer no caso de
a multinacional francesa decidir
suspender em definitivo a operação.
“Nós não colocamos a hipótese
de a TotalEnergies não voltar,
mas caso isso aconteça o gás está
lá, há quem vai explorá-lo. Não
é um produto que desaparece.
Mas nós não pensamos de forma
negativa”, frisou Filipe Nyusi,
acrescentando que com o apoio
de forças estrangeiras a situação
do distrito de Palma é estável e
o empresariado já pode regressar.
A TotalEnergies, cujo consórcio
vai investir mais de 20 mil milhões de dólares na exploração
de gás natural no Norte de Moçambique, suspendeu o desenvolvimento do projecto na região
devido a um ataque rebelde em
2021, perto das infra-estruturas
do empreendimento, no distrito
de Palma, província de Cabo
Delgado.
Recordar que o ministro dos Re-

Cidália Chaúque insta empresas a
pensarem no futuro dos trabalhadores

China elimina taxas alfandegárias de
produtos importados de Moçambique
O Ministério das Finanças da
China anunciou a eliminação das
taxas alfandegárias em 98% dos
produtos importados de 16 países em desenvolvimento, incluindo Moçambique, a partir de 1 de
Setembro.
Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira pelo organismo, a Comissão de Tarifas
Alfandegárias do Conselho de
Estado da China decidiu atribuir
o estatuto de ‘tarifa zero’ a 16
países.
A maioria dos países contemplados situa-se no continente africano: Togo, Eritreia, República
Centro-Africana, Guiné-Conacri,
Ruanda, Sudão, Chade e Djibuti, onde, em 2017, a China abriu
a primeira base militar no estrangeiro.
Na Ásia, a lista inclui ainda o
Camboja e Bangladesh, assim
como o Laos e o Nepal, dois países com quem a China faz fronteira.
O estatuto ‘tarifa zero’ vai também abranger Kiribati, as Ilhas
Salomão e Vanuatu, três dos
países visitados em Maio e Junho pelo ministro dos Negócios
Estrangeiros da China, Wang
Yi, num périplo que também

passou por Timor-Leste.
As Ilhas Salomão e Kiribati
mudaram recentemente o seu
reconhecimento diplomático de
Taiwan para Pequim. As Ilhas
Salomão assinaram ainda um
pacto com a China que pode levar ao estabelecimento de uma
base naval chinesa no Pacífico
Sul
O despacho, assinado em 22 de
Julho, sublinha que o estatuto
‘tarifa zero’ cobre 8786 tipos de
produtos importados.
Moçambique foi eleito em Junho como membro não-permanente do Conselho de Segurança
das Nações Unidas para o biénio 2023-2024, contando com o
apoio da China, um dos membros permanentes do órgão.
O vice-ministro da Agricultura
e Desenvolvimento Rural moçambicano, Olegário dos Anjos
Banze, disse, em Julho de 2021,
que Moçambique quer expandir
o comércio agrícola com a China.
Banze falava durante um encontro com o representante permanente da China junto da Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e Agricultura,
Guang Defu.

cursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, prometeu que até
ao final deste ano estarão criadas
todas as condições para a retoma
do projecto de gás natural da
TotalEnergies.
Nyusi encorajou na ocasião o
sector privado a retomar as suas
actividades em Cabo Delgado
porque as questões de segurança
agora estão relativamente melhores e os agentes económicos que
regressam cedo podem tirar vantagens disto.
“De forma tímida, a população
está lá. A população e as empresas têm que começar a pensar
nisso”, disse o Chefe de Estado.
Abordou a necessidade do retorno à produção e actividade
empresarial nas zonas outrora
afectadas pelo terrorismo para
também criar pressão ao nível
de segurança e devolver o desenvolvimento desejado à região.
“Eu tenho informações de algumas empresas que estão a voltar. Os que estão a voltar cedo
estão a ter alguma vantagem”,
disse.

A administradora do Conselho
de Administração do Instituto
Nacional de Segurança Social,
em representação do Estado,
Cidália Chaúque, instou os gestores de algumas empresas da
cidade de Maputo a não se distanciar da sua responsabilidade
social para com os seus trabalhadores, no âmbito da relação
laboral.
Cidália Chaúque fez esta recordação às empresas e instituições
durante a visita à cidade-capital, por ter constatado que algumas delas não cumprem com
as suas obrigações sociais, particularmente a canalização dos
descontos salariais aos trabalhadores ao Sistema de Segurança
Social Obrigatória, nos termos
previstos pela legislação laboral,

sobretudo a protecção social.
Daí que a administradora do
INSS, que assiste a cidade de
Maputo, instou a todos os actores do mercado, em especial os
contribuintes, no sentido de regularizarem a dívida de contribuições à segurança social, como
forma de salvaguardarem a protecção social dos trabalhadores
e dos seus dependentes.
Num encontro com os gestores
de empresas da capital do País,
Cidália Chauque, cuja visita
teve como objectivo verificar o
grau do cumprimento das actividades desenvolvidas pela sua
instituição, bem como auscultar
as preocupações e anseios dos
parceiros sociais e dos utentes
do sistema, deplorou a indiferença de alguns empregadores

no que concerne à vida presente
e futura da sua massa laboral,
ao não canalizarem os descontos
feitos ao INSS.
No Fundo de Fomento de Habitação, a título de exemplo, a administradora do INSS interagiu
com gestores da empresa sobre
as implicações decorrentes da
não canalização das contribuições à Segurança Social, tendo
apelado, na ocasião, à entidade
empregadora no sentido de regularizar a situação da dívida
que contraiu para com o sistema.
Ainda no quadro da sua visita
à cidade de Maputo, iniciada na
passada quarta-feira, Chaúque
visitou as futuras instalações
do Posto de Atendimento do
INSS ao nível do Distrito Municipal da KaTembe, para além
de oferecer uma cesta básica a
um pensionista de velhice, constituída por 25 quilogramas de
arroz, 1 embalagem de farinha
de milho, igual quantidade de
açúcar castanho, leite fresco,
uma caixa de sabão e de velas, 5
litros de óleo, 2 litros de azeite,
5kgs de feijão, 1 saco de batata,
2 litros de vinagre, 1 embalagem
de massa esparguete e outra de
folhas de chá, pasta dentífrica,
sal, 1 embalagem de sardinha,
atum, sabão em pó, bem como
embalagem de caixas de fósforo.
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Thai Moçambique Logística está de pedra e cal

Corredor logístico Chitima–Macuse
refém da vontade dos clientes

A

s obras de construção do projecto ferro-portuário
Chitima–Macuse, avaliado em mais de 2,7 mil
milhões de dólares, que deveria ter arrancado no
primeiro trimestre de 2016, não tem data para o
seu arranque, estando refém da disponibilidade
dos clientes que, na sua maioria, são mineradoras a operar na região
Centro do país, bem como dos países do Interland.

Elísio Muchanga
Segundo deu a conhecer a
Thai Moçambique Logística,
S.A, concessionária do projecto ferro-portuário de Macuse, através do seu membro
da Comissão Executiva, José
Fonseca, a TML (Thai Moçambique Logística) está totalmente empenhada no sucesso do projecto, estando a
fazer tudo o que está ao seu
alcance para concretizar o
desenvolvimento do projecto ferro-portuário, que é de
extrema importância para o

País, mas não avança datas
para o seu início.
Fonseca, que afasta a possibilidade do abandono da Thai
no projecto, explica que hoje
o projecto representa outras
dimensões e complexidades
impostas pelas dinâmicas e
circunstâncias mundiais.
“Em relação à ferrovia, hoje
temos de lidar com uma dimensão mais abrangente do
que somente o carvão. Hoje
é um corredor logístico, tem
outras implicações, outra
complexidade, as circunstâncias mundiais em relação ao

FACIM 2022: confirmada
participação de quase
duas mil empresas
Mais de vinte países já confirmaram a sua presença na 57.ª
Edição da Feira Internacional
de Maputo (FACIM), que vai
decorrer de 29 de Agosto a 4
de Setembro próximos, em Ricatla, distrito de Marracuene,
província de Maputo.
O ambiente de abertura do
mercado interno e global após
dois anos de fechamento devido à pandemia da Covid-19 faz
acreditar aos organizadores que

Países Baixos, totalizando vinte e dois países, contra treze da
edição passada.
De acordo com a Agência para
a Promoção de Investimento e
Exportações (APIEX, IP), a feira vai decorrer no modelo tradicional, presencial, permitindo
a participação do tecido empresarial nacional e estrangeiro a
todos os níveis, tendo em consideração a reabertura gradual da
economia nacional e mundial,

possam participar no evento
deste ano 1750 empresas nacionais e 350 estrangeiras, para
além de visitas de mais de 50
mil pessoas.
Dos países que já confirmaram
a sua presença, destaque vai
para a África do Sul, Alemanha, Botswana, Brasil, Coreia
do Sul, Espanha, França, Indonésia, Itália, Israel, Guiné-Equatorial, Quénia, Malawi, Portugal, Reino Unido, Ruanda,
Tanzânia, Tailândia, Turquia,
Uganda, Zimbabwe e Reino dos

face à pandemia da Covid-19.
Porém, o modelo híbrido, presencial e virtual, para os seminários temáticos irá prevalecer.
O evento, com carácter anual e
multissectorial, congrega num
único espaço todos os sectores
económicos à escala nacional e
internacional e irá proporcionar
uma plataforma de intercâmbio
e de cooperação com a realização de uma série de actividades,
incluindo exposições, seminários, sessões de promoção e bolsas de contacto.

carvão têm-nos criado uma
necessidade de sermos mais
criativos, portanto, terá de
ter a participação de outros
actores, nomeadamente as
mineradoras e o desenvolvimento do hinterland como a
Zâmbia e Zimbabwe”, afirmou José Fonseca, membro
da Comissão Executiva da
Thai Moçambique Logística,
sublinhando que neste tipo de
projectos os clientes são elementos-chave para o sucesso.
“Estamos a sensibilizar as
companhias mineradoras para
abraçarem este projecto, por-

que são âncora no desenvolvimento económico do corredor
e o mercado do carvão está a
ser bastante favorável, neste
momento”, referiu, revelando
que está em curso o censo definitivo para apurar o número real de famílias abrangidas
pela ferrovia.
Quanto ao porto de águas
profundas, a ser construído
em Macuse, na província da
Zambézia, o cenário é diferente. As obras arrancam
assim que terminar o processo de reassentamento das
famílias afectadas, as previ-

sões apontam para o mês de
Agosto de 2023.
“A obra de infra-estrutura do
porto era prioritária porque
está ligada a um processo de
financiamento mais acelerado. Já tivemos a aprovação
do Banco de Moçambique e
entidades públicas, portanto,
vamos avançar com a operação do porto”, garantiu Fonseca, revelando que as obras
irão durar 36 meses.
A empresa tailandesa Italian-Thai Development, que detém 60% das acções na Thai
Moçambique Logística, explicou ainda que, no caso do
Porto de Macuse, já há um
memorando de entendimento
celebrado entre a concessionária e a Portucel Moçambique para o desenvolvimento
da floresta e utilização da
infra-estrutura para o escoamento dos produtos da região.
Recorde-se que um dos accionistas no projecto, que várias
vezes representou a Thai Moçambique Logística em 2016,
afirmou que os tailandeses já
não queriam continuar com o
projecto e nós temos a convicção de que os indianos
estão interessados não só no
porto, como também no corredor todo, porque eles são os
principais interessados no carvão de Tete.

Índice de Robustez
Empresarial sobe para 28%
O Índice de Robustez Empresarial aumentou em 1 ponto percentual, passando de 27% para
28%, no II Trimestre de 2022,
com a perspectiva de continuar
a crescer no III Trimestre, revela
a Confederação das Associações
Económicas de Moçambique
(CTA), que continua a exigir a
redução do IVA, redução dos impostos na importação, em particular do combustível, que chega
a ter um peso de cerca de 60%.
Segundo deu a conhecer o presidente da Confederação das
Associações Económicas (CTA),
Agostinho Vuma, os principais
impulsionadores deste incremento foram o início da campanha
de comercialização agrícola, o
início da época de exportação de
produtos como o algodão e camarão, e a melhoria do desempenho do sector do turismo, principalmente em províncias como
Inhambane e Manica.
“O Índice de Robustez Empresarial de Sofala subiu de 25.2%
para 31%, fazendo com que a
província passasse para a 1ª posição no raking provincial ”, revela o índice.
De acordo com Vuma, este de-

sempenho não foi mais pronunciado por conta dos impactos do
aumento do preço de combustíveis, cujos efeitos se reflectiram directamente no sector dos
transportes, sector esse que também se deparou com a elevação
dos custos de manutenção. “É
importante notar que este sector tem um efeito transmissor na
economia, o que tem propiciado
o agravamento dos preços dos
bens na economia”, disse Vuma
durante o Economic Briefing.
Fora o Índice de Robustez Empresarial, o índice de emprego
também apresentou uma ligeira melhoria, com a província de
Sofala a liderar com 31 porcento, seguida de Maputo com 30
porcento, o que de acordo com
a CTA denota maior prospecção
do sector privado de gerar emprego no II Trimestre deste ano
face ao I Trimestre.
Entretanto, o mercado de trabalho continua frágil, constatando-se que há uma preferência para
a contratação de mão-de-obra
temporária ou em tempo parcial,
principalmente nos sectores da
agricultura e construção.
“Perspectivamos que no III Tri-

mestre a actividade empresarial
continue numa tendência crescente, todavia, há o risco de uma
conjuntura caracterizada por
persistência de alta de preços de
bens e serviços, cujo impacto poderá ser a diminuição da procura
e consequentemente o retraimento dos lucros de exploração”, frisou.
Num outro desenvolvimento,
o presidente da CTA frisou que
tem levado a cabo acções para
fazer face à alta de preços e propiciar o aumento da produção e
da produtividade, por forma a
habilitar o País de melhores condições para absorver os choques
externos.
O organismo refere que o conflito
Rússia/Ucrânia é um factor exógeno e afecta especificamente o
preço dos cereais e combustíveis,
pois acredita que não se pode
combater a inflação isolando o
impacto destes itens sem a redução da componente dos impostos
na importação, em particular do
combustível que chega a ter um
peso de cerca de 60%; a redução
do IVA, que no seu entender
deve ser nivelado com o da região, entra outras.E.Muchanga
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Texto: Alfredo Langa
Fotos: Nilton Cumbe

Mambas em ensaio de picadas

É

um facto que os Mambas já estão a dar bons indicadores
e gradualmente vamos provar que o Made in Mozambique também serve. O povo já está a dispensar o uso do
Paracetamol quando os Mambas entram em campo. Isto
porque só apareciam resultados negativos atrás de outros.
Nesta campanha para o CAN de futebol, e a mesma prova para jogadores
que actuam a nível interno, o CHAN, estamos a ter bons resultados. Em
breve podemos carimbar o passaporte para o CHAN, caso vençamos
o Malawi, lá na ponta final do mês de Agosto.
A alegria é maior na comunidade desportiva. Aproveitamos este momento para dar mais força ao seleccionador nacional. Chiquinho Conde
está a provar que também podemos ir longe com treinadores da casa.
Só estamos a recordar que a selecção da Zâmbia já não é um bicho-de-

-sete-cabeças para os Mambas. Também recordar que já voltamos para a nossa casa. Estamos a falar do Estádio Nacional do
Zimpeto. Voltemos a fazer a “onda vermelha” engolir as nossas
cidades, cruzando com as cores multicolores dos Mambas. Lá
estão os nossos Mambas a dar baile. Até ao CAN Interno!
Conde, alegre-nos mais e sempre, por favor! Força Mambas!
Avancem e não recuem. O povo está convosco!
Aí estão as lindas fotos captadas pelo nosso fotojornalista
Nilton Cumbe.
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Aniversariantes
Lourenço Jossias
Para se alcançar um nível
maior de sucesso é preciso
trabalhar de forma incansável e ter ao nosso lado
pessoas que acreditam
no nosso projecto. Está
de parabéns por ter a
capacidade de dignificar a classe do jornalismo com tanto empenho
e dedicação. Temos muito
por agradecer, pois com
o
teu trabalho vais gerindo o
MAGAZINE Multimédia com profissionalismo e
eficiência. A paciência é teu ponto forte e a lealdade aos compromissos a tua maior virtude. Que
a saúde e a paixão pela profissão te acompanhem
a vida toda. Por ocasião de passagem da sua
data natalícia, a equipa do Jornal MAGAZINE
te deseja feliz aniversário, eternas felicidades e
muita prosperidade em toda a tua vida.

Celeste
Faço votos que vivas a tua
vida sempre com sorrisos estampados e
todas as tuas conquistas partam do seu
trabalho e esforço.
O nosso desejo no
teu aniversário é que
tenhas conforto nos
dias difíceis, muitos
sorrisos nos momentos
de tristeza, risadas para
acariciar os teus lábios, dias ensolarados
para aquecer o teu coração. É um bom
momento para recomeçar o que deixaste
de fazer. Parabéns!

Mário
Que os desejos do teu coração se tornem realidade,
que a felicidade seja
constante na tua vida,
que continues a lutar
pelos teus objectivos
e não desistas nunca.
Porque quando o coração de um cristão é
preparado nada pode
abalar a vida. Hoje uma
pessoa especial para Deus,
para o céu e para todos nós está completando mais um ano de vida. Hoje este
dia traz toda a alegria que mereces.
Parabéns!
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Analice
Fé para batalhares
pelas tuas conquistas
e paciência ao encarar os desafios
da tua vida. Que
os anos se repitam sucedendo ao
que finda que era
cheio de bênçãos
dos céus. Hoje é o
teu dia, não deixes ninguém estragá-lo, pois ele
é especial não só para ti mas também
para Deus, pois foi Ele que determinou
para nasceres neste dia. Um grande
aniversário repleto de muitos momentos
agradáveis, com muitas realizações.
Parabéns!

Sandra
Hoje vais ter à tua volta
muito amor e carinhos
de todas as pessoas
que te amam. Peço
a Deus que neste
teu dia tão especial Ele abençoe e
proteja em todos
os dias da tua vida.
Quero que o teu futuro seja recheado
de novas celebrações,
porque a vida é um presente
que devemos cuidar a cada instante,
para que tenhamos êxito nas nossas
propostas-promessas e que tenhamos novas oportunidades de ser feliz. Parabéns!

Tofo
Que hoje possas sorrir,
amar e aproveitares.
Porque hoje é o teu
aniversário, o meu
presente é que tenhas
uma grande fatia
de felicidades dos
anos que viveste.
Deus concede alegria
com determinação e
propósitos. Isso faz com
que sintas a felicidade por
mais um ano, virando mais uma página na tua história de vida. Continues
o teu caminho da mesma forma que
tens feito até hoje, porque a vida e o
mundo agradecem. Votos da família!

Dinha
Irmã, és uma pessoa especial,
que sabe cativar e encantar quem te rodeia, que
sabe conquistar a pessoa que morra dentro
do meu coração, que
preenche o vazio que
às vezes toma conta
da família. Aqueles
que até não têm bens
materiais para te dar te
desejam felicidades, amor,
saúde e paz. Gostaria de poder
dar-te todos os presentes do mundo,
não presentes caros que se compra com
dinheiro, mas presentes que devem estar
no teu dia-a-dia. Parabéns!

Mequelina
Elisa
Saibas que és quem pinta
a tela da tua felicidade, mas nós teus
amigos estaremos
sempre ao teu
lado vivendo as
tuas realizações,
porque nos sentimos parte dela,
afinal, amigos são
para o que der e vier.
Que estejas sempre
alegre e sorridente, pois é assim que
eu gosto de te ver. Desde cedo a 8.
Elisa prendemos que uma das melhores satisfações que podemos ter é
ver nossos sonhos realizados.

Lembre que Deus te
criou para seres
feliz, então procures cumprir
com a sentença
com paz e dedicação. Hoje é o
dia de uma das
pessoas mais especiais e maravilhosas. Que encontres o caminho para
fazer todos os sonhos brilharem e que
a cada ano saibas mais apreciar a vida
e fazer das experiências uma escada
para buscar o topo das realizações.
Feliz aniversário!
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Cultura
Segundo Deltino Guerreiro, que assume boa convivência com a velha guarda

Não basta ter dinheiro sem
reconhecimento e nem valorização

D

eltino Guerreiro é um jovem músico moçambicano que está a fazer o seu percurso, cuja caminhada lhe obriga a transpor
dificuldades. O autor de “Rokotxi” diz que jamais vai desistir do seu sonho de ser um músico de renome. Guerreiro, que
se sente bem com a velha guarda, considera que existem coisas que o dinheiro não pode comprar: “não basta ter dinheiro
sem reconhecimento e nem valorização”, disse o jovem músico durante a entrevista que concedeu ao MAGAZINE, onde
fala, entre outros assuntos, da sua entrada para a música, influências, seu estilo musical e como a arte de cantar pode contribuir para acabar com o terrorismo em Cabo Delgado, sua terra natal.

António Nhangumbe
Quem é Deltino Guerreiro e
quando é que entra para a
música?
-Sou um jovem humilde nascido na província de Cabo
Delgado, concretamente no
distrito de Montepuez, criado
e educado pelos avôs. Na infância, como qualquer criança
brincava com carros de caniço e aos finais de semana ia a
machamba ajudar os avôs no
cultivo. Sou também um jovem que na infância ia para a
escola de pés descalços, punha
os livros numa sacola plástica, mas com o tempo as coisas foram melhorando.

Quem são?

Como é que entra na música e
como é que foi o início da sua
carreira?
-A música está dentro de
mim desde que nasci. Segundo o meu avô, os meus primeiros passos foram ao som
da música. Cresci numa família que gostava da música. Os
meus tios, desde cedo, levavam-me aos pequenos concertos que havia na vila do distrito de Montepuez, na altura
lhes chamávamos de Kwaxala. Os concertos aconteciam
ao ar livre e variavam entre
música tradicional e moderna, na altura. Aos poucos fui
bebendo e as coisas começaram daí. Mas eu percebi este
amor pela música quando fui
a Nampula viver com a minha mãe e meus irmãos. Em
2002 começo a escrever poemas, músicas românticas por
influência da minha mãe que
escutava muito este estilo.
E o começo foi fácil?
-Como ia dizendo, juntamente com amigos escrevíamos
poemas e transformávamos
tudo em melodias, mas foi em
2007, que comecei a assumir a
música como carreira, porque
foi neste ano que eu comecei

- Quando eu comecei a minha
fonte de inspiração era a música brasileira, depois entrei
para o Hip-hop, estilo com
o qual gravei as minhas primeiras músicas em 2007, mas
algo dentro de mim me dizia
que o meu forte era mesmo
cantar. Notei isso sempre que
fazia alguns coros. Na verdade, entro no Hip-hop induzido por amigos e todo o pessoal que me rodeava, mas eu
já tinha essa ideia de cantar
e fazer outro estilo. Depois
comecei a apreciar mais a
música solo, influenciado por
Toto. Ao mesmo tempo ouvia
mais o James Blunt, por isso
quando eu estava a fazer vocalização na academia musical
a minha professora dizia que
eu tenho uma nasalização natural, talvez por causa dessas
influências. Agora as minhas
influências são outras.

a gravar. Quando comecei a
minha carreira tive várias dificuldades e lembro-me que o
meu primeiro pagamento foi
de 500 meticais.
Muitos críticos da cultura definem a sua música como uma
mistura de influências. Como
é que você caracteriza o seu
estilo?
-É difícil caracterizar a minha música. O curioso é que
mesmo eu não consigo fazê-lo.
Há colegas que me perguntam
qual é o meu estilo e há pessoas que tentam interpretar
da sua maneira, procurando
enquadrar o meu estilo no
afro-solo, pop-afro, entre outros. Eu defino a minha música como fusão, onde trago
um estilo tradicional com influências árabes do Norte de

Moçambique onde cresci.
Tenho influências melódicas
dos árabes devido a ligação
histórica que a região onde
eu nasci e cresci tem com os
árabes. O primeiro povo a penetrar em Moçambique e que
deixou um forte legado cultural.
Alguns comparam a minha
música ao estilo da música
do Mali e Gâmbia, outros ao
estilo de Lokua Kanza, Fela
Khuti, entre outros monstros
da música africana.
Quem ouve as suas músicas,
particularmente as do álbum
Rokotxi, vai notar que é na
verdade um artista versátil.
-Pois, se reparares vais notar
que para além do estilo afro
trago um pouco do funk e
um pouco de influências bra-

sileiras, estou a falar de Djavan e Bossa Nova, influências
que fui colhendo onde eu fiz
o nível médio da música, na
Cross Road Music.

- Quando eu entro para a escola de música comecei a ouvir grandes mestres da música
como Djavan, Lokua Kanza,
Oliver Mutukuze e outros,
mas depois de um tempo fui
escutando mais músicas de
outros artistas excelentes dentro e fora do país, dos mais
variados estilos musicais. A
ideia era trazer algo diferente,
novo e mais ousado, por isso
precisava escutar tudo.
Falando em grandes mestres
e das suas influências, qual é o
patamar que pretende atingir
na sua carreira?

Nas suas intervenções terá dito
que gostaria de ser um ícone
mas o país não ajuda. O que
pretende dizer com isso?

-(Risos) yah! Eu sou um jovem...

-Penso que é fundamental o
reconhecimento e o resto são
detalhes, pois não basta ter
dinheiro sem reconhecimento
e nem valorização.

-Nestas situações em que o
país está a atravessar é difícil encontrar alguém realizado, porque todos queremos
mais, mas daquilo que fui e
sou agora posso dizer que me
sinto realizado. É como se fosse um salto gigante desde que
entrei na carreira musical,
com certeza podia ser mais,
infelizmente são as condições
em que nos entramos. Principalmente o estilo de música
que não é popular, estou

Tem uma tonalidade de voz
que muitos confundem com
o músico angolano Toto, mas
ao mesmo tempo o seu estilo
faz de si um dos músicos mais
originais do país. De onde vem a
sua inspiração?

Sente-se realizado?
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“Re-Imaginar Maputo” patente no CCMA

U

ma exposição intitulada “Re-Imaginar Maputo”, dos artistas plásticos Amarildo
Rungo, Adivon Orlando, Faira Beatriz, Muenda, Jhon Tameka e o fotógrafo Ildefonso
Colaço, está patente no Centro Cultural Moçambicano-Alemão. A mostra retrata a
realidade vivida em Maputo, como região de elite, com benefícios e oportunidades que
a cidade apresenta, segundo os projectistas.

também sobre o ponto de vista
crítico e psicológico onde avaliamos comportamentos e repensamos na reconstrução de ideias
altruístas nesta cidade”, disse.
Referiu que “em Maputo encontram-se os maiores centros
culturais, onde as celebridades
se destacam, localizam-se as
sedes das mais prestigiadas faculdades, lugar onde há maior
atenção da média e é, em parte, solução para quando nos

encontramos no meio de uma
aflição”.
Segundo ele, “Re-imaginámos
é como um ponto de recomeço
de um lugar para conceber novas reflexões sobre aquilo que
fomos, somos e pretendemos
ser, um lugar fértil para a reabilitação dos ideais para o bem
comum, ficamos na relembrança dos votos outrora firmados
com o intuito de construir uma
sociedade democrática”.

Jazzintro

Futuro do jazz norueguês
nas mãos de Ivan Mazuze

Adelina Pinto
A mostra é composta por 12
trabalhos, dos quais 10 são
telas de pintura e duas fotografias, que os artistas querem partilhar o olhar sobre as
realidades que são ou seriam a
cidade de Maputo. A mesma é
fruto de uma residência artística de 21 dias, tempo em que
os artistas estiveram sediados
nas instalações da Associação
Cultural Muend’arte, sita na
Mafalala.
A idealização do projecto é de
satisfeito mas devia estar
mais.
Tem uma ambição pessoal?
-Devo dizer que todo o ser
humano tem um sonho, independentemente das condições
em que o indivíduo se encontra hoje em dia.
Nas suas intervenções terá dito
que vale a pena ter reconhecimento do que qualquer dinheiro. O que pretende dizer para
os nossos leitores?
-Existem coisas que o dinheiro não pode comprar que são
mais valiosas do que dinheiro.
Por exemplo o meu álbum
pode fazer muito dinheiro, se
o teu trabalho não é valorizado, nem reconhecido, sendo
um trabalho de qualidade,
que de alguma forma possa
contribuir para o país, automaticamente não vale nada.
Logo, um artista que está
sempre a tocar não quer dizer
quando toca por cada apresentação lhe pagam milhões,
podem pagar cinco mil por
cada evento que realiza, mas

Amarildo Rungo, que juntou-se
a Adivon Orlando, com quem
amadureceu o conceito e, também, envolveu outros artistas
para (re) pensar, (re)criar e (re)
constituir cenários diversos, característicos da cidade de Maputo. “Re-Imaginar Maputo
é no ponto de vista cultural,
social, psicológico, populacional e suburbano, mas também
no sentido político. Pode haver
uma outra realidade na nossa
cidade. Uma nova perspectiva e
forma de viver. Novas visões e,
sobretudo, novas estratégias que

nos podem levar ao crescimento”, revelou Amarildo Rungo.
Para Rungo, a exposição reflecte a realidade vivida em Maputo, como região de elite e de
uma sociedade em que muitos
maputenses querem, de forma
urgente, impor-se de maneira a
aproveitar os benefícios e oportunidades que a cidade apresenta.
Neste contexto, “Re-imaginámos Maputo, reflectimos sobre
a arquitectura, cultura, arte,
costumes dos cidadãos, governação, mas não só, reflectimos

estás sempre a tocar. Isto significa que estás a vender muito tomate, mas esse tomate
não vale nada.

-Sim, é possível. São vários
os factores, primeiro é gostar
daquilo que você faz, porque
quando você gosta daquilo que faz você investe, tem
amor e carinho. Investe também na dedicação e muito
trabalho. O segundo factor
é muito trabalho, trazer coisas de qualidade, porque há
situações em que alguns músicos cantam, mas não dizem
nada.

Há ou não falta de união entre a
velha guarda e a nova geração?
-Na minha experiência, como
músico, ainda não notei, mas
não quer dizer que não existe. Como exemplo tenho feito alguns trabalhos com os
músicos da velha guarda,
nomeadamente Stwart Sukuma, Roberto Chitsondzo, António Marcos, entres outros.
O que acontece é que existe
uma parte da nova geração
que não se aproxima da velha
guarda, talvez seja o género
musical, ou por causa de uma
arrogância e achar que outros
não precisam dos outros. Não
vou dizer quem não se aproxima ao outro, embora haja um
ditado que diz que os mais
novos deviam procurar os
mais velhos para beber da sua
experiência.
É possível viver da música em
Moçambique. Se for sim, qual é
o segredo?

De que forma a música pode
contribuir no combate ao terrorismo em Cabo Delgado?
-A única forma de os artistas
contribuírem para o combate
ao conflito em Cabo Delgado
é consolar os nossos irmãos
que sofrem por causa do conflito e uma das soluções é promover acções solidárias através da cultura para arrecadar
valores, bens, alimentos, roupas, material escolar para
canalizar para essas vítimas.
Também há necessidade de os
artistas fazerem músicas sobre as possíveis soluções para
combater o terrorismo em
Cabo Delgado.

Na Noruega decorreu o Molde
Jazz Festival. O evento integrou a iniciativa Jazzintro, que
teve como um dos membros de
júri Ivan Mazuze. O saxofonista moçambicano trabalhou com
alguns dos principais músicos
de jazz da Noruega, nomeadamente Ellen Brekken (baixista),
Dag Magnus Narvesen (baterista) e Sanskriti Shrestha (tablaista).
Jazzintro é um programa de
lançamento de talentos destinado a jovens músicos de jazz
noruegueses. Os vencedores deste ano irão exibir-se, além dos

Para o saxofonista Ivan Mazuze, esta é uma experiência
enriquecedora pela responsabilidade de fazer parte do júri que
escolhe os futuros executores do
jazz, sendo um artista moçambicano e por contribuir para o
crescimento do estilo musical na
Noruega e no mundo.
Desde a sua criação em 1998,
Jazzintro tem sido muito importante para destacar talentos
do jazz norueguês. Muitos dos
grandes nomes do jazz de hoje
participaram do Jazzintro no
início das suas carreiras, como
Mathias Eick, Stian Westerhus,

principais clubes de jazz locais,
nos maiores festivais de jazz noruegueses, tais como Vossa Jazz
Festival, Molde Jazz Festival,
NattJazz Festival, Kongsberg
Jazz Festival e Mai Jazz Festival.
Entre 55 inscrições ao programa
Jazzintro, oito bandas foram
seleccionadas para participar,
designadamente Bento Box,
Munch Trio, Peders Hode, Ototoi, Joakin Rainer Trio, Firvel,
Ask Morris Quartet e Stenøien/
Hjemmen/Heide Bø.
O júri refere que “no processo
de selecção gostamos de ouvir
as demos enviadas, onde não foi
fácil escolher apenas oito bandas”.

Anja Lauvdal, Gard Nilssen,
Marius Neset, Hanna Paulsberg
e Morten Qvenild. Os vencedores anteriores incluem Monkey
Plot, Albatrosh, Puma, In the
Country, Urban Connection,
Megalodon Collective e Kongle
Trio.
O saxofonista moçambicano,
radicado na Noruega, tem o
mercado cultural aberto para si
naquele país escandinavo, tanto
que ocupa o lugar de Conselheiro Nacional para o Fórum de
Jazz Norueguês, uma organização de cariz artístico-cultural
que reúne a comunidade de jazz
nacional e que trabalha na promoção do género musical e acções a ele inerentes.
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Desporto
ABB defronta Petro de Luanda e Fer.
da Beira bate-se com As Sante
Os representantes moçambicanos
nas competições africanas de futebol já conhecem os seus adversários
para as eliminatórias de acesso à fase
de grupos da Liga dos Campeões e
da Taça CAF. A Associação Black
Bulls defronta os angolanos do Petro
Atlético de Luanda, segundo ditou
o sorteio esta terça-feira, na cidade
egípcia de Cairo. Já o Ferroviário
da Beira bater-se-á com o As Sante
d’Abeche.

Edmilson Dove no Kaizer Chiefs até 2024
O internacional moçambicano Edmilson Dove foi confirmado, quinta-feira
(11), como novo reforço do Kaizer
Chiefs. Dove assinou com os gigantes
de Soweto por duas temporadas. Este
é o regresso do jogador ao futebol sul-africano, após separar-se dos citizens
no início deste ano. Edmilson Dove
despertou interesse do técnico Arthur
Zwane, pelas suas grandes exibições
no União Desportiva de Songo e na
selecção nacional.

Arjen Roben em Vilankulo
Arjen Robben, antiga estrela do Real
Madrid, Bayern de Munique e Chelsea, está a passar férias com a família
na Ilha de Vilankulo, província de
Inhambane, a Sul de Moçambique.
O antigo internacional holandês chegou a Vilankulo na semana passada
e não escapou aos olhares de adeptos
que estavam no aeroporto da região,
um destino escolhido por muitos turistas estrangeiros, entre eles famosos
da música.

LeBron James não deve mais usar o ‘6’
O Verão na NBA ficou marcado
pelo falecimento da lenda Bill Russel. O antigo jogador dos Celtics,
11 vezes campeão, faleceu a 31 de
Julho, com 88 anos. E de forma
a prestar tributo a um dos nomes
maiores do basquetebol norte-americano, a NBA e o sindicato dos
jogadores (NBPA) anunciaram que
vão retirar, de forma permanente,
o número seis de todas as equipas.

A três meses do Mundial-2022,
Marrocos deixa sair o seleccionador
A Federação Marroquina de Futebol
(FRMF) anunciou a saída de Vahid
Halilhodzic. A três meses de arrancar a participação no Mundial-2022,
a equipa africana, onde joga Adel
Taarabt (Benfica), fica assim sem
treinador. Num curto comunicado,
a FRMF explica a saída por consentimento mútuo com «diferenças
e visões divergentes» entre as duas
partes.

Terça-feira | 16 de Agosto 2022

Tiago Muchanga: da
Mafalala para o mundo!

A

delegação moçambicana que participou nos XXII Jogos da Commonwealth, nas modalidades de boxe, atletismo, judo, natação e triatlo, chegou na tarde da última quarta-feira à capital do País, onde foi recebida em apoteose, cujas atenções centraram-se no
pugilista Tiago Muchanga, que mais foi ovacionado por ter conquistado a medalha de
prata no segundo maior evento mundial do desporto.

Alfredo Langa
Moçambique encerrou recentemente a sua histórica participação na XXII edição dos
Jogos da Commonwealth,
amealhando três históricas
medalhas. Dentre as quais
uma de bronze e duas de prata, todas elas conquistadas
por atletas de boxe, nomeadamente Tiago Muchanga,
Rady Gramane e Alcinda
Panguane.
A pugilista Rady Gramane, na categoria de 70-75kg,
até esteve muito próxima da
medalha de ouro, mas no seu
combate perdeu frente à pugilista olímpica e experiente
Thammara Thibeult, do Canadá.
Já a sua companheira dos
ringues, Alcinda Panguane,
ficou com a medalha de bronze ao perder no combate das
meias-finais com a australiana
Kaye Scott. Enquanto o pugilista de momento, Tiago Muchanga, na categoria de 6771kg, conquistou a medalha
de prata, tendo perdido frente
a Aidan Walsh, da Nova Zelândia.
O combinado nacional, em
diversas modalidades nos Jogos da Commonwealth, em
Birmingham, na Inglaterra,
foi composta por 15 atletas,
dentre eles cinco do boxe, três
de atletismo e igual número
no judo e natação. E um no
triatlo.
No boxe, o seleccionador foi
Lucas Sinoia, que teve mais
atletas, nomeadamente Alcinda Panguana, Rady Gramane, Helena Bagão, Armando
Sigauque e Tiago Muchanga.
No atletismo, o trio foi composto por Ancha Mandlate,
Alex Macuácua e Édio Mussacate, sendo que Ercílio Machanguana foi o treinador.
O judo contou com a participação dos seguintes judocas:
Jacira Ferreira, Narciso Matos e Mauro Nasone. O trio
foi treinado por Adriano Cândido.
Na natação, o nosso país contou com os nadadores Caio
Lobo, Alícia Mateus e Mattheu Lawrence, treinados por
Eleutério Malate.

No triatlo, com apenas um
atleta, o País foi representado
por Duncan Wayness, treinado por Gerhard de Braim.
Os referenciados, apesar de
não terem chegado aos lugares de pódio, todos os 15 atletas que estiveram nos referidos jogos melhoraram as suas
marcas e performances.

Chegada em apoteose na
cidade de Maputo
Quando eram 10:00 horas, o
Aeroporto Internacional de
Mavalane ficou abarrotado
de gente, isto é, houve uma
presença de moldura humana
que queria receber os medalhados, onde o maior destaque foi o pugilista Tiago Muchanga.
A delegação foi recebida pelo
Secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, que
deu boas vindas aos atletas.
De seguida iniciou uma pas-

seata pelas artérias da cidade de Maputo, com o atleta
Tiago Muchanga a ser muito
ovacionado pela conquista da
medalha de prata, ladeado
pelas pugilistas Rady Gramane e Alcinda Panguana, num
cortejo que só fez relembrar
as memoráveis conquistas de
Lurdes Mutola, na modalidade de atletismo.
O pugilista Tiago Muchanga, visivelmente emocionado,
foi de poucas palavras, apenas se limitando a agradecer
a família: “estou emocionado.
Não quero falar muito. Quero
ir descansar e estar junto da
minha família e agradecer ao
povo moçambicano pelo apoio
prestado, e a família do boxe
em particular e a claque do
bairro Mafalala, que veio me
saudar aqui. Muito obrigado”.
A delegação moçambique foi
recebida pelo vereador da Urbanização e Infra-estruturas,
Silva Magaia, tendo dito que

16 de Agosto 2022 | Terça-feira

“é com elevada honra que damos as boas-vindas à delegação moçambicana aos Jogos
da Commonwealth – Birmingham, 2022, ao Município de
Maputo, para reconhecer e
congratular o desempenho e
resultados os desportivos alcançados”.
“Em nome dos munícipes de

Maputo”, prosseguiu, “do
Conselho Municipal e em
nome do Presidente do Conselho Municipal de Maputo,
permitam-me enviar as mais
calorosas felicitações pela
honrada participação e resultados desportivos conquistados, que engrandecem o nosso
País”.
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Acrescentou que “nós acreditamos que a vossa busca
incessante de demonstrar o
limite do desempenho desportivo nesta comunidade intercontinental, com cerca de um
terço da população mundial,
é merecedora do nosso maior
respeito e carinho e constitui,
obviamente, inspiração para
as crianças”.
Endereçou “uma palavra de
apreço aos medalhados: o
que distingue um desportista
e excepção é, para além do
talento, a sua fibra. Para alcançarem tantas e tão expressivas vitórias, os nossos homenageados certamente tiveram
de lutar muito, de trabalhar
muito. Tiveram, acima de
tudo, de acreditar neles próprios e nas suas capacidades.
Tiveram, em suma, a coragem que é própria dos vencedores. Os nossos parabéns”.

Vem aí a Superliga em África
com o apoio da FIFA

“Corrida Azul” com prémio global
que ascende a 260 mil meticais
Com um prémio global de 260
mil meticais, a IV edição da
Corrida Azul - uma meia maratona organizada pelo Standard Bank, com assistência
técnica da Associação de Atletismo da Cidade de Maputo,
visando impulsionar o desenvolvimento do atletismo e despoletar talentos - terá lugar a
3 de Setembro, na capital do
País.
A prova, inserida nas celebrações dos 128 anos de implantação do Standard Bank, visa
também incentivar a adopção
de hábitos de vida saudáveis e
o abandono do sedentarismo.
Para o efeito, a corrida vai incorporar as componentes de caminhada e ginástica aeróbica,
concretamente a dança zumba.
Na conferência de imprensa de
lançamento da iniciativa, ocorrida quinta-feira, 11 de Agosto, em Maputo, o director de
Marketing e Comunicação do
Standard Bank, Alfredo Mucavela, referiu que a mini-maratona terá quatro categorias,
nomeadamente 21, 15, 12 e 4

km, sendo a última para cadeirantes.
Nesta edição, conforme explicou Alfredo Mucavela, a
corrida contará com um novo
formato de premiações, que
consistirá na entrega dos prémios monetários ao primeiro e
segundo classificados de cada
categoria em ambos os sexos.
Por sua vez, Gilberto Gomes,
vice-presidente da Associação
de Atletismo da Cidade de
Maputo, instituição que assiste
tecnicamente a corrida, indicou
que tudo será feito de modo a
garantir a realização de uma
prova com grande qualidade.
“Tudo faremos para garantir
que a prova tenha melhor qua-

lidade e que possa cumprir com
todos os padrões internacionais
exigidos para ela. Para este ano
temos o desafio do horário, pois
a partida será às 5:30h”, enfatizou.
Na ocasião, foi apresentada a
camisete oficial da IV edição da
Corrida Azul. Trata-se de uma
camisete que obedece a todos os
requisitos técnicos que este tipo
de competição exige e apresenta
elementos culturais, históricos e
arquitectónicos representativos
de vários pontos do País, como
a timbila e a Ponte Maputo-Katembe. “É uma forma metafórica e abstracta de dizer que
todo o País far-se-á presente no
evento”, concluiu.

Uma das novidades da Assembleia-Geral da Confederação Africana de Futebol
(CAF), que se realizou na
Tanzânia, foi o anúncio da
criação de uma Superliga
africana. Um projecto muito contestado no futebol
europeu, esta prova conta com o apoio da FIFA
e terá início na temporada
2023/24.
«Trata-se de um projecto
completamente diferente
do Europeu, que não era
mais do que uma fuga às
estruturas do futebol. Esta
vai ser feita com a CAF e
FIFA, respeitando a pirâmide do futebol», garantiu
Gianni Infantino, que marcou presença na reunião
magna das 54 federações,
em Arusha.
A prova vai contar com 24
clubes e um total de €95,9

milhões que serão distribuídos pelos participantes. O
campeão terá garantido um
prémio de €9,5 milhões, só
pela conquista do troféu,
e cada uma das federações
vai receber 967 mil euros,
decorrentes dos lucros que
a CAF espera gerar com a
prova, que deverão ser investidos em infra-estruturas de base e na vertente
feminina da modalidade.
Os 24 emblemas vão sair
de 16 países que não serão
estanques, estando planeados play-offs para definir
promoção e despromoção,
entre equipas que deverão
chegar da Liga dos Campeões Africana.
No total vão existir 197
jogos disputados em Agosto e Maio, sendo que os
dois finalistas farão um
máximo de 21 partidas.

Xadrezistas com títulos internacionais
Os xadrezistas nacionais que
participaram recentemente
nas olimpíadas de xadrez de
Chanaai, na Índia, tiveram
um bom desempenho de forma individual com conquistas
de títulos. Em masculinos, o
xadrezista Donaldo Paiva obteve o título de Mestre FIDE,
enquanto que Rafael Chirindza e Hamid Gulamo o título
de candidato a Mestre FIDE.

Donaldo Paiva – Mestre FIDE

Hamid Gulamo- CM

Cheila Sitoi- Mestre FIDE

Rafael Chirindza – CM

Já em femininos, o destaque
vai para a xadrezista Cheila
Sitoi, que nas últimas olimpíadas de Batumi, na Geórgia, conseguiu o título de
candidato a mestre, daí que
nestas olimpíadas da Índia

conseguiu o título de Mestre
FIDE.
Moçambique, no decorrer do
evento, foi considerado o melhor país africano que cresceu
muito no desenvolvendo do
xadrez feminino.
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Renamo examina governação da Frelimo na terra Eduardo Mondlane

Edilidade de Mandlakazi longe
de cumprir promessas eleitorais
te, sobretudo a contaminação do solo, água e ar.
Entretanto, Heique Sitoe
reconhece que nesta área de
saneamento do meio nem
tudo está mal, pois a edilidade tem adquirido tambores de lixo, embora ainda
haja muito por fazer.
Por outro lado, Heique Sitoe manifestou a sua preocupação em relação à construção de espaços de lazer
e/ou de jogo para ocupar os
jovens em actividades desportivas e reduzir os índices de criminalidade na vila
municipal.

Para Heique Sitoe, em
2019, aquando do processo
eleitoral, foram feitas várias promessas e boa parte delas ainda não foram
cumpridas, numa altura em
que faltam apenas 14 meses
para o término do mandato.
Aliás, Heique Sitoe denuncia igualmente a inoperância das instituições de soberania, nomeadamente a
Procuradoria e os tribunais
na resolução dos problemas
que afligem a população de
Mandlakazi. Entre eles está
a denúncia de nepotismo
nos processos de contratações e perseguição da oposição.
Neste último caso, Heique
Sitoe refere que em 2019
viu-se obrigado a pagar ao
Tribunal pelo menos 100
mil meticais, num processo
jurídico em que era acusado de ter agredido um cidadão durante o processo
eleitoral.
Heique Sitoe refere que foi
envolvido num processo
que, na altura dos factos,

O

aqui não se vislumbra nada
nesta componente e o único
parque existente não tem
tido uma manutenção permanente.
No sector da indústria e
comércio foi prometida a
construção de um mercado
grossista, mas o que se tem
assistido é totalmente diferente, disse Heique Sitoe,
reconhecendo as potencialidades agrícolas do distrito de Mandlakazi, principalmente na produção de
citrinos e outros produtos
que acabam se deteriorando
porque os vendedores não

“cabeça de lista” da Renamo nas eleições
municipais da Vila de Mandlakazi, em 2018,
e actual membro da Assembleia Municipal,
Heique Sitoe, mostra-se reticente em relação
ao cumprimento das promessas eleitorais
feitas pela edilidade de Mandlakazi, aquando das eleições.
nem se encontrava no local
onde ocorreram. “Não fui
actor moral, nem material
de tal acto de violência,
mas fui condenado e paguei
cerca de 100 mil meticais
ao Tribunal”, explicou.
Olhando para os três anos
e 10 meses de governação
da edilidade de Mandlakazi, a fonte não vem com
bons olhos o cumprimento das metas que a edilidade se propôs a atingir.
Entre outros aspectos estão, segundo a fonte, as
fragilidades no sistema de
abastecimento de água, de
construção de estradas, escolas e na gestão dos resíduos sólidos.
A título de exemplo, segundo o “cabeça de lista”
da Renamo, para as áreas
de construção, urbanização
e saneamento foram feitas

várias promessas, entre elas
a construção de pelo menos
35km de estrada terraplenada e asfaltada, de tribunais,
e até aqui na área de construção de estradas terraplenadas, por exemplo, apenas
foram intervencionados em
12km, dos 35 prometidos.
Por outro lado, segundo
Heique Sitoe, há a componente de abastecimento de
água, este líquido precioso
fornecido pela AIAS, em
Mandlakazi, não oferece
condições para o consumo,
o que deixa a desejar.
Por outro lado, Heique Sitoe lamentou o facto de o
Município de Mandlakazi,
que está em franco crescimento, não ter um aterro
sanitário, um sistema que,
no seu entender, a sua implementação iria diminuir o
impacto do lixo ao ambien-

Heique Sitoe

Foi uma das promessas da
edilidade garantir que as
crianças tenham um espaço
(parques infantis), mas até

têm um mercado onde possam vender estes produtos
e fornecer aos outros pontos do País.

