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CNDH altas taxas 
‘pela informação’ um 
contrassenso

A Comissão Nacional de 
Direitos Humano (CNDH) 
considera as altas taxas 
aprovadas pelo Governo 
pelo licenciamento de ór-
gãos de comunicação social 
um verdadeiro contrassen-
so.
Falando ao MAGAZINE, 
o Presidente da Comissão, 
Luís Bitone Nahe, funda-
mentou a posição no facto 
de na Lei do Acesso à In-
formação e respectivo regu-
lamento, o espírito ser no 
sentido de o acesso à infor-
mação dever ser, na medida 
do possível, gratuito.
Admitindo a existência de 
alguns custos, Bitone expli-
cou que todo custo só pode 
se referir às formas de fa-
zer a informação chegar ou 
multiplicação, como aconte-
ce com os jornais.
Neste diapasão, Bitone re-
fere que não restarem dúvi-
das de que a introdução de 
taxas não só para licencia-
mento, mas também para 
acreditação de jornalistas, 
se afigura uma limitante ao 
acesso à informação.
Sendo de  Le i  que ,  por 
exemplo, as rádios comu-
nitárias estão proibidas de 
passar publicidades – que 
para alguns órgão ainda 
rendem algum - a cobran-
ça de taxas tão altas para 
licenciamento das mesmas 
só vem complicar as con-
tas destas que a se concre-
tizar a aplicação do decreto 
40/2018, muitas deverão fe-
char as portas sem tardar.
Publicado a 23 de Julho 
passado, na primeira serie 
do Boletim da República nr 
143, o decreto que colheu a 
comunicação social moçam-
bicana, e não só, de surpre-
sa, entra em vigor a 24 de 
Agosto corrente, já próxima 
semana. Abanês Ndanda

destaques
Arrancaram exames extraordinários     

Para o processo foram inscritos pouco mais de vinte e três mil candidatos. Deste número, 
quatrocentos e sessenta e dois são do ensino técnico-profissional e os restantes de nível 

pré-universitário. 

Imprensa insurge-se 
contra “taxas proibitivas”

Cerca de duas semanas 
antes do Decreto 40/2018 
- que introduz taxas por 
licenciamento de órgãos 
de comunicação e acre-
ditação - entrar em vigor, 
é grande a agitação no 
mercado de comunicação 
social nacional. No geral, 
ante a necessidade e 
pertinência alegadas pelo 
Gabinete de Informação, 
o decreto é considerado 
antidemocrático, uma 
grave limitação à liberda-
de de imprensa. 

Abanês Ndanda 

O governo de Mo-
çambique, atra-
vés do Conselho 
de Ministros, 
aprovou em Ju-

lho o Decreto 40/2018, que 
introduz taxas para licen-
ciamento de órgãos de co-
municação social bem como 
acreditação de jornalistas na-
cionais e estrangeiros.
Refinaldo Chilengue, jorna-
lista e dirigente de uma em-
presa de mídia, considera que 
o decreto “foi feito à toa”, o 
que na sua opinião é inad-
missível.
“Antes de fixar qualquer pre-
ço ou taxa, como é o caso, é 
preciso que se veja o que é 
que custa cada um dos fac-
tores de produção. Espero 
sinceramente que o Gabin-

fo nos esclareça o que é que 
gasta para que as taxas se-
jam aquelas, porque, sincera-
mente, para mim, até escla-
recimento em contrário, isto 
é um verdadeiro absurdo”, 
considerou Chilengue subli-
nhando, no mesmo diapasão 
que “as coisas não podem ser 
feitas à toa”.
Nas palavras de Refinaldo 
Chilengue, o principal dos 
impactos do decreto 40/2018, 
é limitar gravemente a liber-
dade de imprensa.
“Por mais aflito que tu este-
jas, não posso do nada querer 
te vender este telefone por 20 
milhões”, exemplificou Chi-
lengue fazendo o paralelismo 
com a medida do Governo, 
questionando retoricamente 
“será que custa tanto assim 
emitir uma licença?”
“Fiquei surpreso ao ver esta 
informação nas redes so-
ciais”, deixou escapar o es-
panto com que recebeu a 
informação outro jornalista e 
gestor de empresa de mídia, 
Rui de Carvalho para quem, 
num processo destes era im-
prescindível a auscultação 
das empresas jornalísticas, 
mesmo que não se levasse em 
conta o produto de tal aus-

cultação.
“Aquilo é para fechar ór-
gãos de comunicação social 
e evitar que outros nasçam. 
A ideia é deixar aquelas em-
presas jornalísticas sobre as 
quais haverá sempre contro-
lo. Não vejo outra justificati-
va”, entende De Carvalho.
De acordo com De Carvalho, 
se os órgãos de comunicação, 
“principalmente os jornais, 
não produzem lucros, é pre-
ciso explicar de onde sairão 

esses dinheiros tão altos”.
Por seu turno, Seródio Towo, 
jornalista e proprietário de 
uma empresa de mídia, con-
sidera se estar na iminência 

de se enterrar uma conquista 
de uma luta de décadas pela 
liberdade de imprensa.
“Os ganhos alcançados em 
décadas, serão enterrados 
por um punhado de gente, 
repito, um punhado de gen-
te, interessada em eliminar 
alguns órgãos de comunica-
ção social”, teme Towo para 
quem o decreto representa 
um grande revés no contexto 
da liberdade de imprensa no 
País.
Towo chama ao Executivo 
de Nyusi à consciência sobre 
o contributo da comunicação 
social para o sucesso “das 
governações” desde a inde-
pendência. 
O jornalista e empresário 
entende que o Gabinete de 
Informação e o Governo, 
como órgão que aprovou o 
decreto, deviam recuar e 
permitir, pelo menos, que 
haja uma consulta, ainda 
que não especificamente aos 
órgãos de comunicação so-
cial, mas para o público em 
geral, “porque a liberdade de 
imprensa é assunto de inte-
resse público”.
Towo considera mais estra-
nho ainda o facto de tal me-
dida ter sido proposta por 
uma instituição dirigida por 
uma jornalista.
“A comunicação social não 
vive de lucros em tanto que 
tal, mas da vontade dos seus 
gestores de garantir que con-
tinuem a existir. A Autori-
dade Tributária e o Ministé-
rio da Economia e Finanças 
muito bem sabem disso”, ex-
plicou o jornalista.
“Esta medida só vem nos si-
lenciar. Não acredito que o 
objectivo seja ganhar dinhei-
ro. Isto é maldade de algu-
mas pessoas que têm palavra 
junto dos governantes”, acu-
sou Towo.

“Não podemos pagar taxas a qualquer um”
Para Jeremias Langa, jor-
nalista e administrador de 
uma das maiores empresas 
privadas na área de comu-
nicação, refere que o decreto 
vem criar barreiras muito al-
tas, “num contexto em que o 

País precisa da mídia e mais 
mídia e para todos”. “O País 
é grande, não há, por exem-
plo, uma televisão nas pro-
víncias que reflita o conteúdo 
de cada uma das províncias; 
precisa-se de evoluir para 

esse nível, mesmo a televisão 
pública não fez isso ainda. 
Desde logo, esta possibilidade 
está a ser coartada com estas 
barreiras”, elaborou Langa 
sobre o provável impacto do 
novo decreto.
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Custos podem impedir entrada de 
jornalistas estrangeiros
Com a acreditação de jor-
nalistas estrangeiros a cus-
tar exatamente quinhentos 
mil Meticais, acredita-se que 
pode reduzir muito o núme-
ro de jornalistas estrangeiros 
a fazer trabalhos jornalísticos 
no País. Outro cenário seria 
tentar fazer trabalhos jorna-
lísticos sem a devida acredi-
tação, tal como aconteceu 
com três jornalistas russos 
que acabaram mortos na re-
pública Centro-Africana. 
Os três jornalistas foram rap-
tados por um grupo armado 
formado por 10 homens, com 
turbantes e a expressarem-se 
em árabe, nos arredores da 
cidade de Sibut, cerca de 190 
quilómetros a norte de Ban-
gui.
Os corpos dos jornalistas fo-
ram encontrados sem vida e 
cravados de balas, suspeita-
-se que tenham sido assas-
sinados por causa da inves-
tigação que estavam a fazer 

a uma companhia russa de 
segurança privada, que ope-
ra na indústria mineira na 
República Centro-Africana 
e na Rússia. O homicídio de 
um repórter de guerra expe-
riente, de um documentarista 
inflexível sobre a Federação 
Russa e de um operador de 
câmara "atraído pelo risco" 
chocou os meios independen-
tes russos.
De acordo com a informa-
ção prestada pela embaixada 
russa, os três jornalistas não 
tinham declarado estar em 
missão de trabalho jornalís-
tico, o que terá dobrado o 
risco da operação jornalísti-
ca que faziam.
Entretanto, a directora do 
Gabinete de Informação 
de Moçambique (Gabinfo), 
Emilia Moiane, defendeu, 
esta Sexta-feira, que a in-
trodução de taxas de licen-
ça de órgãos de comunica-
ção social e acreditação de 

jornalistas teve em conta o 
mercado e a necessidade de 
disciplinar o sector.
Organizações de defesa da 
l iberdade de imprensa e 
os jornalistas criticaram a 
introdução, pelo Governo 
moçambicano, de taxas que 
consideram exorbitantes 
para o exercício da activi-
dade no País.
A directora do Gabinfo, se-
gundo SAVANA, defendeu 
que a introdução das taxas 
obedeceu às circunstâncias 
do mercado e à necessidade 
de impor disciplina no sec-
tor.
“Olhando para aquilo que é 
o mercado da comunicação 
social, que é uma indústria, 
e como todos os sectores de 
actividade do nosso país, 
deve contribuir para os co-
fres do Estado”, disse Emí-
l ia Moiane, sublinhando 
que a medida não foi toma-
da à toa. 

Afirmou que “o nosso pro-
blema não está em pagar as 
taxas em si, mas, sim, quem 
fixa as taxa e a quem é que 
se pagam as taxas”, colocou 
Langa reclamando o facto de, 
para as televisões, o Instituto 
Nacional de Comunicações de 
Moçambique (INCM) estar a 
cobrar pelo espetro, o Insti-
tuto nacional de Audiovisual 
e Cinema estar a cobrar 7% 
das receitas brutas de publi-
cidade e agora o Gabinfo.
“O Estado é o mesmo, mas 
estamos a pagar várias ta-
xas a várias entidades e uma 
questão paira: afinal qual é o 
serviço prestado, por exem-
plo pelo Gabinfo? A taxa 
paga-se sempre por uma con-

traprestação. O que acontece 
noutras paragens é que se 
cria uma entidade regulado-

ra e regulamentos que podem 
instituir taxas. Não podemos 
pagar taxas a qualquer um, 
se não qualquer dia é a Ins-
peção das Actividades Eco-
nómicas (INAE) a criar taxas 
e teremos que pagar”, expli-
cou Langa.
Num outro desenvolvimento, 
Langa, indagou sobre a na-
tureza jurídica do Gabinfo 
no panorama nacional de co-
municação nacional, “por um 
lado diz-se regulador, mas 
por outro lado é assessor de 
imprensa do governo”. “Um 
regulador não faz propagan-
da do governo. O regulador 
defende os interesses dos con-
sumidores”, refere Langa.

Um decreto infeliz e fascista

Em contacto com o MAGA-
ZINE Independente, Salomão 

Moyana, jornalista e fundador 
de vários órgãos de comunica-
ção social, considera o decreto 
simplesmente infeliz e total-
mente anti-democrático.
Para Moyana, “a liberdade de 
imprensa num país democrá-
tico não tem preço, o país que 
introduz custos para a liber-
dade de imprensa é um país 
que quer cercear a liberdade 
de imprensa” e sublinha que 
os órgãos de comunicação não 
devem pagar nenhuma taxa 
para existirem.
“É um decreto totalmente 
infeliz, anti-democrático e 
inexequível, de tal forma que 
qualquer governo ou outro 
governo que vier revogaria”, 
classificou Moyana.

“Em Moçambique nos or-
gulhávamos pelo facto de os 
órgãos de comunicação não 
pagarem para existir. Se isto 
tivesse existido há 20 anos, os 
órgãos que hoje existem não 
existiriam, porque a maioria 
deles foi criada por profissio-
nais de comunicação social 
que não teriam recursos para 
tal. Nestes anos, estes órgãos 
de comunicação não fizeram 
nenhum mal a ninguém, an-
tes pelo contrário, contribuí-
ram para a construção de 
uma sociedade democrática”, 
sustentou Moyana.
De acordo com Moyana, 
só num contexto fascista 
se pode explicar o Decreto 
40/2018.

A multinacional norte-
-americana, Anadarko, irá 
investir nos próximos anos 
cerca de 3.5 biliões de dó-
lares em empresas nacio-
nais, no contexto de pro-
moção do conteúdo local, 
cuja garantia foi dada pelo 
vice-presidente da Anada-
rko, durante o seminário 
de oportunidades locais 
realizado semana finda em 
Pemba.
Dos 3.5 biliões de dólares 
a serem investidos em con-
teúdo local, 1 bilião deve-
rão ser investidos duran-
te a fase de construção do 
projecto de LNG e os res-
tantes 2.5 biliões de dólares 
irão ser investidos apenas 
em empresas moçambicanas 
durante a fase operacional, 
disse o vice-presidente e 
director-geral da Anadarko 
petroleum, Steve Wilson. 
Durante o seminário sobre 
conteúdo local, realizado 
recentemente em Pemba, 
Província de Cabo Delgado, 
local onde se encontra um 
dos maiores jazigos de gás 
natural do mundo, o vice-
-presidente da Anadarko 
disse que a empresa já gas-
tou 850 milhões de dólares 
em empresas nacionais, du-
rante os últimos 5 anos.
Para além deste investimen-
to em empresas nacionais, 
a Anadarko afirmou que a 
empresa tenciona criar per-
to de cinco mil postos de 
trabalho, durante a fase de 
implantação do projecto e 
mais de 1500 empregos na 
fase operacional.    
Na ocasião, o Chefe do Es-
tado, Filipe Nyusi, desafiou 
as empresas moçambicanas 
a serem mais competiti-
vas, para aproveitarem as 
oportunidades criadas pela 
exploração de gás na bacia 
do Rovuma, deixando cla-
ro que o governo não vai 
adoptar medidas protecio-
nistas a empresas moçambi-
canas.     
“O melhor aproveitamen-
to das oportunidades locais 
não será feita por adopção 
de medidas protecionistas, 
que não capacitem e prepa-
rem as empresas nacionais 
para o melhor aproveita-
mento dos recursos natu-
rais, pois entendemos que 
tais medidas não vão favo-
recer o surgimento de uma 
indústria saudável forte e 
competitiva para o desen-
volvimento da economia na-

cional”, frisou Nyusi.
Para o governante, as pe-
quenas e médias empresas 
devem apostar em reforçar 
as suas qualidades técnicas 
e profissionais, garantindo 
padrões internacionais nas 
suas actividades, como for-
ma de criar um tecido eco-
nómico sustentável.
“Entendemos que só apos-
tando na oferta de oportu-
nidades justas, poderemos 
a médio e longo prazos ter 
uma participação significa-
tiva da indústria local, com 
aptidão para ombrear como 
provedores de bens e servi-
ços de outras empresas in-
ternacionais.
Nyusi afirmou, ainda, na 
ocasião ao empresariado na-
cional, que a indústria ex-
tractiva é bastante rentável, 
mas de forma muito lenta 
facto, isso exige bastante 
paciência e muito investi-
mento e profissionalismo 
por parte das empresas na-
cionais.
Por seu turno, o gestor de 
contractos e procurement 
da Anadarko, Nell Cath-
moir, fez saber que a em-
presa tem disponível um 
sistema de registo de for-
necedores online, uma fer-
ramenta que vai acabar os 
obstáculos sobre as informa-
ções da empresa ao forne-
cedor, um facto que muitos 
dos empresários locais vi-
nham se queixando.
Um outro aspecto, referido 
por empresários durante o 
seminário, tem a ver com 
a certificação das empresas 
nacionais, que na óptica 
destas constitui um grande 
entrave para que as mesmas 
beneficiem das oportunida-
des das multinacionais. Isso 
rebatido pela Anadarko, 
sustentando que vai desem-
bolsar fundos para que as 
empresas nacionais possam 
adquirir certificação nacio-
nal. 
O antigo ministro dos 
Transportes e Comunica-
ções e das Finanças, To-
maz Salomão, disse duran-
te o debate que deve haver 
um trabalho sério entre 
o governo e a Anadarko, 
para que as empresas mo-
çambicanas, pertencentes 
aos cidadãos moçambica-
nos, sejam as principais be-
neficiárias dos 3.5 biliões de 
dólares, no lugar de empre-
sas estrangeiras registadas 
no país.

Anadarko vai gastar 
2.5 biliões de dólares 
em empresas nacionais
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PR nomeia juízes conselheiros do TS   
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, nomeou através de Despachos Presidenciais sepa-
rados Rafael Sebastião e João António de Assunção Baptista Beirão para o cargo de Juiz Consel-

heiro do Tribunal Supremo (TS).  

PRM divulga nomes 
de supostos 
"cabecilhas" dos 
ataques no norte
O Comandante-geral da Po-
lícia da República de Mo-
çambique (PRM), Bernar-
dino Rafael, anunciou os 
nomes dos seis homens que 
supostamente lideram os ata-
ques armados em província 
de Cabo Delgado, pedindo à 
população colaboração para 
a captura dos alegados "ca-
becilhas".
Rafael Bernardino disse, de 
acordo com a Rádio Moçam-
bique, que os grupos arma-
dos que protagonizam ata-
ques em Cabo Delgado são 
dirigidos por Abdul Faizal, 
Abdul Remane, Abdul Raim, 
Nuno Remane, Ibn Omar e 
um sexto identificado apenas 
por Salimo.
"Consideramos esses como os 
cabecilhas", declarou Bernar-
dino Rafael, falando numa 
parada policial na cidade de 
Pemba, capital de Cabo Del-
gado.
O responsável exortou a po-
pulação a colaborar na locali-
zação dos responsáveis pelos 
referidos grupos armados.
"Ape lamos à população 
para quem souber, quem ti-
ver informações possíveis, 
que levem à captura desses 
nomes que nós indicamos, 
contacte a Polícia da Repú-
blica de Moçambique, para 
nós atuarmos", declarou o 
Comandante-geral da Polícia 
moçambicana.
Rafael Bernardindo exortou 
às Forças de Defesa e Segu-
rança moçambicanas a man-
terem o empenho no comba-
te aos grupos para além de 
condenar a corrupção: “Não 
queremos uma força ou po-
lícia que pede refresco aos 
nossos cidadãos, falaram-nos 
isso em Olumbe. A única di-
ferença com o malfeitor é que 
você um malfeitor da cidade, 
é maldade isso. Então deixem 
de ser malfeitores da cidade 
!”, disse.

destaques

Venâncio Mondlane e 
Ronguane fora da corrida

À hora do fecho da 
presente edição, uma 
fonte da Comissão Na-
cional de Eleições (CNE) 
avançou ao MAGAZINE 
Independente que a 
candidatura de Venâncio 
Mondlane, a cabeça-
-de-lista da cidade de 
Maputo, pela Renamo, é 
improcedente.

A mesma fonte adian-
tou-nos também 
que a candidatu-

ra de Silvestre Ronguane, 
pelo Movimento Democra-
tico de Moçambique, na 
Cidade de Matola também 
está na mesma situação.
De uma forma geral, a 
fonte contou que qualquer 
que seja o candidato a ór-
gão autárquico que tenha 
renunciado a mandato an-
terior não é elegível para o 
futuro mandato, aplican-
do-se este dispositivo legal 
a Deputados da Assem-
bleia da República.
Ora, Venâncio Mondlane 
e Silvestre Ronguane fo-
ram eleitos membros da 
Assembleia Municipal de 

Maputo e Matola, respec-
tivamente, nas eleições de 
2013 e renunciaram em 
2014, saltando para as lis-
tas da Assembleia da Re-
pública pela bancada do 
MDM.
A alínea b) do artigo 13 
da Lei 7/2018 considera 
inelegível para qualquer 
órgão autárquico quem 
tenha renunciado o man-
dato imediatamente ante-
rior.
A nossa fonte diz que Ve-
nâncio Mondlane não se 
pode candidatar também 
ao cargo de Deputado da 
AR nas eleições de 2019, 

porque em vez de sus-
pender o seu mandato no 
Parlamento ele optou por 
renunciar em dias recen-
tes, quando saltou do Galo 
para a Perdiz.
Face ao adiantado da hora 
em que colhemos esta ver-
são, não nos foi possível 
ouvir as várias versões que 
se impunham aqui para o 
necessário contraditório. 
Entretanto, o Venâncio 
Monldane terá sido no-
tificado pela Procurado-
ria da Cidade de Mapu-
to num processo por de 
difamação, com número 
577/1105/2017.

Samora Machel Júnior avança sem a Frelimo
O MAGAZINE Independente 
teve nas últimas horas do fe-
cho desta edição a confirma-
ção de que Samora Machel 
Júnior será cabaça de lista 
sem o apoio da Frelimo, pela 
Associação Juvenil Para o 
Desenvolvimento de Moçam-
bique (AJUDEM).
Importa referir que as apa-
rições de apoiantes de Sa-
mora Machel Júnior depois 
das eliminação da sua can-
didatura à cabeça de lista, 
criaram alguns arrepios na 
Frelimo, por ser um compor-
tamento nunca antes visto. 
Há dias, dirigindo-se a um 
grupo de apoiantes seus o fi-

lho de Samora Machel disse 
que a batalha não terminava 
“por aqui”. “Estamos a mar-
char para salvar a Frelimo”, 
disse Machel.
Samito, como é carinhosa-
mente chamada pelo mais 
próximos, começou por agra-
decer membros e simpati-
zantes pelo apoio sublinhan-
do que “a nossa marcha não 
termina aqui”.
“Estamos a marchar para 
salvar a Frelimo, para corri-
gir os erros que há na Freli-
mo”, disse o ora candidato a 
cabeça de lista, num discur-
so registado em vídeo ama-
dor a que o MAGAZINE 

Independente teve acesso, 
acrescentando incisivamente 

que “a Frelimo é do povo, 
e trabalha para o povo, es-
tamos a fazer esta luta para 
corrigir os erros da Frelimo 
e poder trabalhar para o 
povo”.
Refira-se que nos último 
tempos, Samora Machel 
Júnior tem vindo a ser as-
sociado a declarações algo 
problemáticas. No início do 
ano em curso, o empresário 
distanciou-se da autoria da 
mensagem de convite aos 
moçambicanos para “acorda-
rem e caminhar juntos”, que 
circulava nas redes sociais 
supostamente da sua auto-
ria. Abanês Ndanda
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Renamo e Frelimo gerem 
barulho pós-inscrição na CNE

A Frelimo foi o primeiro par-
tido a indicar os cabeças-de-
-listas para todas autárquicas, 
num ambiente caracterizado 
por agitações em Maputo 
e Chókwè. Neste último, o 
vencedor renunciou. Quanto 
a Renamo, este convocou a 
Imprensa para anunciar os 
seus, pois, para além de excluir 
mulheres, sentiu-se imposição 
na Beira, Chimoio e Gondola. O 
MDM também concorre em to-
das autarquias e apostou em 
Augosto Banzo para Maputo.
Nelson Mucandze 

Em menos de uma se-
mana, os principais 
partidos do País, no-
meadamente Frelimo, 
Renamo e MDM apre-

sentaram suas candidaturas para 
as eleições autárquicas de 10 de 
Outubro. De acordo com a Comis-
são Nacional de Eleições (CNE), 
também submeteram candidatu-
ras o Partido Movimento Alter-
nativo de Moçambique (MAMO), 
que concorre para os municípios 
de Quelimane, Mocuba e Cidade 
Nampula; o grupo de cidadãos So-
lidariedade Cívica de Moçambique 
(SCM), que concorre para a cidade 
de Maputo e a coligação E-Povo.
As candidaturas, que terminaram 
ontem (13 de Agosto), encerram 
um processo barulhento de indi-
cação de cabeças-de-lista para os 
53 municípios dentro dos três par-
tidos com assento parlamentar. A 
Frelimo, que foi o primeiro a ele-
ger os rostos de cabeças-de-listas 
em todo o território nacional para 
as eleições autárquicas, está até 
nesta segunda-feira a gerir o baru-
lho  em Chokwè, onde o candidato 
José Vasco Moiane, vencedor das 
internas, renunciou a favor do seu 
adversário Sérgio Moiane. 
Fontes indicam uma equipa do 

Comité Central deslocou-se àquela 
província com vista a averiguar o 
processo desta renúncia que diz-se 
forçada.
Ainda no partido do Governo, 
acompanhou-se em Quelimane 
um lambibotismo que fere grave-
mente à ética. O Governo distrital 
daquela cidade convocoum uma 
marcha alusiva a apresentação do 
cabeça-de-lista da Frelimo, Carlos 
Carneiro, onde funcionários de Es-
colha Secundaria Geral 25 de Se-
tembro foram obrigados sob amea-
ça de "controlo das presenças".
Enquanto que em Maputo, a Freli-
mo continua a gerir a exclusão não 
justificada de Gilberto Mendes e 
Samora Machel Jr, depois de optar 
por Eneas Comiche, que já foi edil 
da capital de 2004 a 2008, quan-
do saiu vencedor no escrutínio de 
2003, tendo exercido um mandato.
Na Renamo também continua ba-
rulho em Manica e Gondola, onde 
as queixas são de que os nomes 
divulgados não são dos candida-
tos eleitos. Manuel Macocove foi 
anunciado cabeça-de-lista para 
cidade de Chimoio, mas cons-
ta que esta não foi a figura eleita 
pelo partido. A aposta recai sobre 
Alexandre Meque. Em relação ao 
municipio Gondola, foi divulga-
do o nome de João Correia, mas, 
segundo os membros, o escolhido 
pelo partido foi Miguel Domingos. 
Sentiu-se algo semelhante na Bei-
ra, onde Manuel Bissopo, actual 
secretário-geral do partido Rena-
mo, não granjeia simpatias.
O Movimento Democrático de Mo-
çambique (MDM) marchou no fi-
nal de semana último em repúdio 
a exclusão de jovens em lugares de 
governação, depois de, em algumas 
autarquias, ter indicado cabeças-
-de-lista com pouca aparição pú-
blica.  
“Os jovens estão a ser esquecidos 
apesar de serem importantes para 
o País. Esperamos que os jovens 
encontrem, no MDM, uma alter-
nativa de governação para que 
juntos possamos mudar o actual 
cenário de exclusão”, disse Silvério 

1. Chiúre:  Casimiro P. Guarda  Alicora Ntutunha
2. Moc. da Praia: Cheia Momba  Singano Assane
3. Montepuez:  Cecilio Ani Chabane  Secundino de J Maqueiro 
4. Mueda:  Cecilio Ani Chabane  Francisco Maiaia 
5. Pemba:   Florete S. Motarua  António Vasco
6. Chibuto:   Herinques A. Machava Pedro Alberto Pelembe
7. Chókwè:  Sérgio Moiane  Alfredo Pascoal Dide
8. Macia:  Ramalho Mussagy  Narcisio Manuel Cumbane
9. Manjacaze:  Maria Helena Langa  Heikue M. Antonio Sitoe
10. P. do Bilene:  Mufundisse Chilengue Carlos Alfeu Sumburrane
11. Xai-Xai:  Emidio Xavier   Mouzinho Gama Gundurujo
12. Inhambane:  Benedito Guimino  Vitalino A. Maria Macauze
13. Massinga:   Medy Geremias  Armando ArnaldoMaquiquele
14. Maxixe:  Fernando Bambo -   Simeão Uelemo
15. Quissico:  Abílio Chiponde -   Cândido Vasco Maculuve
16. Vilankulo:  William Thunzine -   João dos Santos Boaventura
17. Catandica:  Domingos C. Tuboi   António Gonera João Gero
18. Chimoio:  João Ferreira -   Alexandre MequeChundiza
19. Gondola:   Arlindo Cesário Ngozo   Carlos João Correia
20. Manica:  Bernardo Patrício -   ZolinhoNangananhe
21. Sussundenga:  Lídia Luis -   Paulo Tafura
22. Boane:  Jacinto Loureiro -   João Malissane
23. Manhiça:   Luis Munguambe -   Carvalho Eduardo Mbebe - 
24. Matola:  Calisto Cossa -   Antonio Muchanga 
25. Namaacha:  Manuel E. Munguambe  Jeremias Cumbe
26. Angoche:  Bernado Elias   Ossufo Raja
27. Ilha de Moç:   Saide Abdul Remane  GulamoMamudo 
28. Malema:  Ângelo Fonseca   Mario Adriano Muimela 
29. Monapo:  Abdul Limande   Pedro Florêncio 
30. Nacala Porto:  Rui Chong Saw   Raúl Novinte 
31. Nampula:  Amisse Cololo    Paulo Vahanle
32. Ribaué:  Valdemiro Abacar   JunifreCelestino 
33. Cuamba:  Alberto Assumane   Mário Cinquenta Naúla
34. Lichinga:  Luis Jumo    Saide Fidel 
35. Mandimba:  João Stande   Ortêncio Cupiha
36. Marrupa:  Afonso Alfredo Akimo   Luciano Armando
37. Metangula:  Sara Mustafa   Maúride João
38. Beira:  Augusta Maita   Manuel Zeca Bissopo
39. Dondo:   Manuel Chaparica -   Joaquim Greva
40. Gorongosa:  Sabete Elicha   Alfredo Manuel Magaço
41. Marromeu:   Vitória Cristina Artur  Eusébio Mendoso Vasco
42. Nhamatanda:  Antônio Charumar -   Felizardo Catique Chapo
43. Moatize:  Carlos Portimão    Virgilio Gume
44. Nhamnayábuè:  Alberto Amade   InacioJose Semente
45. Tete:  César de Carvalho -   Ricardo F. Francisco Tomas
46. Ulongué:  Evaristo Fidélis     Mário Fraque
47. Alto Molócué:  Miguel E. Muananvuca Jose Carlos Rodrigues Palaco
48. Gurué:   José Aniceto   Ibraimo Mussagy Naimo 
49. Mag. da Costa:  Virgilio Dinheiro   ErférioOssifo 
50. Milange:  Felisberto Mvua    Adriano Ermindo Jone
51. Mocuba:  Geraldo Sotomane   Ernesto Carlos de Matos
52. Quelimane:  Carlos B. Carneiro  Manuel Araujo 
53. C.de Maputo: Eneas Comiche -   Venancio Mondlane

Ronguane, que é o cabeça-de-lista do 
MDM para o município da Matola.
O MDM não tinha a lista organizada 
dos cabeças-de-lista, mas garantiu a 
nossa reportagem que concorre para 
todas autarquias do País, apostando 
para a cidade de Maputo Augosto 
Banzo, membro da Assembleia Muni-
cipal. Uma figura de destaque naquele 
partido, que mostrou-se pouco con-
fiante na vitória da sua agremiação 
política, confidenciou à nossa reporta-
gem que “o MDM recebeu muitos con-
tactos de pessoas bem influentes em 

Maputo, mas preferimos apostar em 
nossas figuras para evitar erros que 
vem atormentando o partido”.
Dado comum nas listas da Renamo 
e Frelimo é que há exclusão de mu-
lheres. De um total de 53 cabeças-de-
-listas na Renamo, apenas uma é mu-
lher, enquanto que a Frelimo lidera 
com seis mulheres na corrida eleitoral 
às eleições autárquicas de 10 de Ou-
tubro.
Adiante, segue a indicação dos ca-
beças-de-listas da Frelimo e Renamo 
para cada município:
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Os mitos e realidades sobre 
o poder e autoridade (1)

Caitano, o Galego(1)

opinião

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

Butsu Makanda   

Há uma película que conta 
a história de um cientista 
apregoado como famoso, que 
teria pedido autorização ao 
Ministro respectivo para rea-
lizar uma experiência, para 
determinar qual seria o nível 
de choques eléctricos que os 
humanos podem suportar sem 
dor. A experiência consistia 
em arranjar dois voluntários 
que depois de tomarem co-
nhecimento dos perigos envol-
vidos, eram usadas como ob-
jectos de investigação. Numa 
escolha “aleatória”, um dos 
voluntários ficava encarregue 
de aplicar os choques eléctri-
cos ao outro. 
Depois de autorizado, o cien-
tista iniciou as suas expe-
riências e passado tempo, 
convidou o Ministro que o 
autorizara para assistir à últi-
ma fase. Nessa sessão, em que 
a voltagem era administrada 
de forma ascendente por in-
dicação do cientista, em cada 
fase, este ia comentando com 
o Ministro os resultados. 
Chegou uma altura em que a 
voltagem era tão alta, que o 
recebedor dos choques trans-
pirava demasiado e espumava 

pela boca. O Ministro man-
dou parar o processo quando 
viu o aspecto desesperado do 
recebedor dos choques. Não 
só fez isso, como manifestou-
-se zangado e decidiu expur-
gar o investigador da equipe 
dos cientistas. Nesse momen-
to, o cientista explicou ao 
Ministro que o voluntário 
que recebia os choques elétri-
cos era de facto um actor. O 
aplicador de choques era um 
dos objectos do experimento e 
aquelas máquinas não tinham 
corrente eléctrica. A experiên-
cia era de facto para saber até 
que ponto um cidadão aceita 
cegamente as ordens de uma 
autoridade. 
No caso vertente, o aplicador 
continuava a “infligir” dor 
no outro, mesmo percebendo 
o “sofrimento” não justifica-
do da “vítima”. O Ministro 
também, era objecto da expe-
riência, porque acreditara na 
autoridade do cientista. Esta 
história induz a uma reflexão 
sobre os fenômenos do poder, 
da autoridade, da liderança e 
da maleabilidade da socieda-
de perante esses fenômenos. 
Os seres humanos sabem que 
colectivamente podem atingir 
mais rapidamente os seus in-
teresses comuns, do que indi-
vidualmente. Neste contexto, 

há necessidade de liderança 
que pode assegurar a conquis-
ta desses interesses. 
A liderança pode ser mais ou 
menos efectiva dependendo 
do líder, tamanho do grupo 
social, os seus valores, neces-
sidades, etc. 
A necessidade de liderança 
acarreta factores considerados 
como vectores aliados à lide-
rança, nomeadamente o poder 
e a autoridade. O poder apa-
rece como a capacidade que 
um individuo ou uma organi-
zação tem para influenciar a 
vontade e a conducta de ou-
tros, enquanto que a autori-
dade se manifesta como a for-
ma (legal ou não, reconhecida 
ou imposta) para exercer esse 
poder. A autoridade politica é 
conferida a alguém ou grupo 
de pessoas para exercer poder 
sobre a sociedade. A autori-
dade empresarial é conferi-
da ao Director/PCA, ou um 
grupo de pessoas (Conselho 
de Administração, etc.) para 
exercer autoridade sobre os 
destinos da empresa. 
Muitos estudiosos reconhe-
cem que um líder tem certas 
características natas e/ou ad-
quiridas, que lhe permitem 
exercer influência sobre os 
outros, algumas vezes sem ne-
cessidade de uma autoridade 

conferida. 
A sua capacidade de lideran-
ça pode depender de muitos 
factores, tais como estabili-
dade e heterogeneidade do 
grupo. Por exemplo, é mais 
fácil convencer um grupo da 
necessidade do seu reassen-
tamento, quando este grupo 
está dentro de uma crise de 
cheias e inundações (instá-
vel), do que quando esse gru-
po parece estável no seu am-
biente. Há historiadores que 
defendem que Adolf Hitler 
conseguiu chegar ao poder 
porque a sociedade alemã es-
tava em crises sem preceden-
tes originadas pela depressão 
econômica dos anos 30 e pela 
implementação do Tratado 
de Versalhes, que obrigava a 
Alemanha a pagar os danos 
causados pela I Guerra Mun-
dial.
O poder e a autoridade che-
gam às pessoas de muitas ma-
neiras e nem todas as pessoas 
que chegam lá tem as premis-
sas que caracterizam um bom 
líder.  Uma autoridade acadê-
mica não é necessariamente 
um líder, e um líder excelente 
pode não ter grau acadêmi-
co. Nem sempre o poder e a 
autoridade conferidos a um 
bom politico traduzem a sua 
capacidade de liderança. No 

outro extremo, muitas vezes 
os liderados ou subordinados 
depositam as suas expectati-
vas nas mãos do empossado 
e/ou o vestido de autoridade 
sem questionar, tal como no 
caso da experiência dos cho-
ques elétricos. 
Quando o cientista escreve 
um artigo a defender uma 
tese, muitos vão absorver 
essa tese sem a questionar, 
incluindo outros cientistas 
que não dominam essa maté-
ria. Os habitantes dos países 
subdesenvolvidos aceitam 
com facilidade o que vem 
dos habitantes do mundo 
desenvolvido pois já foram 
doutrinados para pensar 
que o que vem desses países 
mais desenvolvidos, vem de 
autoridade inquestionável. 
Na reflexão de mudança de 
paradigmas, este raciocí-
nio serve para aprofundar 
os critérios que se usam na 
escolha dos lideres quer ao 
nível comunitário, quer no 
sector de trabalho e ao ní-
vel de governação. O uso de 
critérios limitados faz do di-
reito democrático, um direi-
to exercido com cegueira to-
tal ou parcial. E isso pode, 
e vai limitar o sucesso na 
busca de coisas de interesse 
comum. 

Conheci este Galego através 
de um dos meus meninos que 
facilmente faz amizade com 
qualquer pessoa. Não resisti e 
pedi-lhe a sua estória. Ele vai 
contar a sua estória na pri-
meira pessoa: “Nasci e vivo 
em São Tiago de Compos-
tela, a 11 de Maio de 1974. 
Estudei desde os quatro anos 
e na escola é que aprendi a 
falar espanhol. Em casa só 
se falava galego. Ainda me 
lembro como hoje, achei um 
pouco estranho ouvir as ou-
tras crianças a falarem es-
panhol. Na Galiza  fala-se 
espanhol principalmente nas 
cidades. Em casa a minha 
mãe dizia Quarta-feira e Sex-

ta-feira como em português. 
Nós jogávamos futebol, com 
o pião e pouco mais. Naquela 
altura não havia quase nada. 
Tirei a secundária também lá 
e depois de seguida fui para 
o Magistério para a educa-
ção específica de professor 
para crianças. A 6 de Julho 
de 2005 eu cheguei pela pri-
meira vez a Moçambique. 
Os padres do lugar onde eu 
vivia, eles tinham obras de 
caridade em todo o Mundo 
menos em Moçambique. Eles 
pediram-me porque eu sem-
pre falava de África. As nos-
sas férias são Julho e Agosto 
e assim fui ajuda-los em di-
versos trabalhos em Sofala. 
Não se falava uma palavra 
de português. Eles perce-
biam português, mas falar 
somente em XiNDau. Mas 

na Angónia é o mesmo. Foi 
a partir daí que me enamo-
rei de África e de Moçam-
bique. No dia em que saí de 
volta para Espanha, logo vi 
que era a primeira vez que 
vinha a Moçambique, as-
sim eu passei a voltar sem-
pre todos os anos na mesma 
altura. Eu desde pequeni-
no na escola, com as fotos 
que os Padres colocavam 
de África, eu sempre fiquei 
com vontade de vir a Áfri-
ca. Mas infelizmente fora só 
nos mostram as coisas más, 
fome, animais, etc. A pri-
meira vez que vim eu vinha 
com um sentimento agri-
-doce, por um lado era um 
sonho a tornar-se realida-
de, mas por outro lado um 
medo interior.  Mas quando 
cheguei, passado alguns dias 

eu adorava tudo, não tinha 
nada a ver com o que di-
ziam lá fora. Depois conheci 
na Beira, na Munhava, uma 
congregação de freiras mo-
çambicanas que eram da mi-
nha cidade. Há 20 anos que 
eu trabalho na Escola da 
congregação de São José de 
Cluny na minha cidade. Ca-
lhou que quando as conheci 
em Sofala, havia uma gran-
de reunião e estavam freiras 
moçambicanas de todas as 
províncias. Fiquei muito fe-
liz. A partir daí comecei a 
trabalhar com elas. As pes-
soas da minha terra sempre 
ajudavam e entregavam-me 
várias coisas para ajudar. 
Até que em 2015 me pedi-
ram para fundar uma Asso-
ciação. Vamos começar na 
Beira e por isso o nome ficou 

Á BEIRA DE MOÇAMBI-
QUE. Vamos arranjar bolsas 
para a Beira. Eu sempre fiz 
muitas viagens de machi-
bombo. Ao princípio tinham 
medo que me acontecesse al-
guma coisa, mas nunca tive 
problemas. Nessas viagens 
eu conheci outro Moçambi-
que. Conheci outras realida-
des sociais. Para mim viajar 
de machibombo era uma 
aventura. Podiam estar com 
sono, quando eu entrava 
ficavam todos alertas, por-
que era um branco a entrar, 
mas eu logo metia conversa. 
As freiras preparavam-me 
uma tijela com batatas fri-
tas e frango. Frango aqui 
em Moçambique é melhor 
do que em qualquer parte 
do Mundo. 
A primeira viajem de Mapu-



A alínea k) do artigo 158 da 
Constituição da República 
atribui ao Chefe de Estado 
competência para indultar e 
comutar penas de prisão;
Por outro lado, a alínea v) do 
nº 2 do artigo 178 da mesma 
Constituição atribui compe-
tência exclusiva à Assembleia 
da República para amnistiar 
crimes de qualquer natureza 
e perdoar penas de prisão;
Com efeito, ei a breve funda-
mentação doutrinal e de lei 
(artigos 152 a 154 do Código 
Penal e 625 a 631 do Código 
de Processo Penal): 
AMNISTIA é o esquecimento 
não amnésico e apagamento 
completo e absoluto dos crimes 
cometidos, para todos os efei-
tos jurídicos, nomeadamente 
a reincidência, a sucessão, 
acumulação e habitualidade 
delituosas, antes ou depois 
da condenação com ou sem 
trânsito em julgado, incluindo 

também custas judiciais, sem 
prejuízo da responsabilidade 
civil por perdas e danos;
Para melhor ilustração, passo 
a citar os seguintes exemplos 
de amnistias dadas desde 
1977 a 2014:
pelo Decreto-Lei nº 9/77, de 
10 de Março, foram amnistia-
dos os crimes punidos com 
penas de prisão menor contra 
pessoas, propriedade, dano e 
contravenções;
pela Lei nº 5/84, de 24 de 
Setembro, foram amnistiados 
os cidadãos envolvidos nos 
crimes contra o povo e a se-
gurança do Estado;
pelas Leis nº 6/87 e 3/89, 
foram amnistiados os crimes 
dolosos contra pessoas e 
propriedade, com ou sem 
multa e por crimes culposos 
de ofensas corporais e danos;
pela Lei nº 14/87, de 19 de 
Dezembro, foram amnistiados 
os crimes contra segurança 
do Estado;
pela Lei nº 15/92, de 14 de 
Outubro, foi dada uma ampla 
amnistia, como consequência 

do Acordo Geral de Paz assi-
nado dez dias antes;
pela Lei nº 17/2014, de 14 de 
Agosto, foi dada amnistia pelos 
crimes contra a segurança do 
Estado e por crimes militares 
ou conexos ocorridos desde 
Março de 2012 até 14 de Agos-
to de 2014 em todo o país e, 
em particular, nos distritos de 
Dondo em 2012, Cheringoma 
em 2004 e Maringué em 2011, 
na Província de Sofala
PERDÃO incide somente 
sobre a execução de pena 
de prisão e deixa subsistir as 
consequências acessórias de 
condenação e não anula o 
cadastro criminal para efeitos 
de agravamento de penas nos 
futuros casos criminais.
Um melhor exemplo do que 
atrás se referiu, pode ser en-
contrado na Lei nº 15/87, de 
19 de Dezembro, de perdão de 
penas de prisão de 2 a 8 anos; 
de um terço de penas de 8 a 12 
anos; e de um quarto de penas 
de 12 a 30 anos, sob condição 
resolutiva de o perdoado não 
voltar a cometer outros crimes 

dolosos nos 5 anos subse-
quentes a que caibam penas 
de prisão superiores a 2 anos.
INDULTO é a extinção total 
de pena de prisão após o 
cumprimento de metade desta, 
sem prejuízo dos seus efeitos, 
designadamente reincidência, 
sucessão, acumulação e habi-
tualidade;
COMUTAÇÃO é a substitui-
ção ou permuta de pena de 
prisão mais grave por uma 
mais leve, também, sem pre-
juízo dos efeitos colaterais 
atrás referidos;

Em síntese
A amnistia de crimes e o per-
dão de penas são concedidas 
por motivos de grande relevo 
político, económico e social, 
tendo como fim a reconciliação 
nacional e internacional;
O perdão é concedido, em 
regra, pela Assembleia da 
República, mas pode sê-lo, em 
qualquer momento a pedido da 
parte queixosa, por renúncia 
ao direito de queixa nos crimes 
particulares.

O indulto e a comutação de 
penas de prisão são mais se-
lectivos porque se dirige mais 
a pessoa individualizada por 
impulso das partes ou de pro-
moção do ministério público 
ouvido o Serviço Nacional 
Penitenciário e respectivo 
escalão e o juiz da causa 
que decide pela libertação 
do recluso, tudo na base 
do cumprimento de mais da 
metade da pena, do grau de 
comportamento prisional, 
do arrependimento e da 
reabilitação do delinquente 
condenado a pena de prisão 
correcional, sem prejuízos do 
pagamento indemnizações, 
custas judiciais e multas.
Por isso, o bom comporta-
mento regenerativo na cadeia 
e na sociedade em geral é 
factor determinante para o 
gozo de benevolência do Es-
tado e do direito à liberdade 
previsto na Constituição da 
República de Moçambique.

*Advogado e 
constitucionalista
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A Anadarko e os desafios do 
empresariado nacional

jossiasgira@gmail.com

Na semana passada, a Anadarko 
e o governo mocambicano foram 
protagonistas de uma reunião 
sem igual, nos anais de histórias 
de negócios no nosso país. Reali-
zada em Pemba, Cabo Delgado, a 
reunião teve a participação, a 100 
por cento, do Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi e dos mais 
altos gestores da multinacional 
norte americana, de empresá-
rios nacionais e estrangeiros de 
grande peso e de associações 
empresariais, economistas, mi-
nistros ou antigos ministros e 
outros interessados.
Há um mega projecto em Cabo 
Delgado que está em curso, cujo 
objectivo é a exploração do gás 
natural, que deverá ser produzido 
na bacia do Rovuma e exportado 
para além fronteiras. Há muita 
“massa” envolvida na fase de 
investimentos e a Anadarko, em 
muitos sectores de actividades do 
país, é vista como um autêntico 
salva vidas.
O encontro tinha em vista es-
boçar estratégias ou iniciar dis-

cussões, para se ver como tanta 
massa junta pode cair também 
nas contas ou tesourarias de 
empresas nacionais nesta fase 
da instalação do projecto e na 
fase mesmo de exploração do tão 
cobiçado recurso.
É sabido que os trabalhadores do 
projecto de gás de Palma, desde 
engenheiros de grande calibre 
a tecnicos médios, administra-
tivos, pessoal de segurança e as 
próprias fábricas envolvidas na 
exploração do gás, precisam de 
alimentos diariamente, preci-
sam de equipamentos diversos, 
necessitam de transportes, de 
segurança e outros serviços afins 
e o empresariado nacional exige 
que estes serviços não venham 
do estrangeiro, quando no país 
podem ser fornecidos.
A reunião da semana passada 
visava, precisamente, iniciar o 
diálogo tripartido, digamos entre 
a multinacional, o governo e os 
empresarios, no sentido de se 
explorarem caminhos, para que 
o país não seja apenas ponto de 

origem do gás e a pobreza se man-
tenha, mas que os investimentos 
milionários que a descoberta 
deste recurso proporciona dei-
xem marcas visíveis na economia 
do país.
E as ideias fluiram. Os debates 
foram ricos. As opiniões conver-
giram num sentido, precisamente 
o da necessidade de as empresas 
nacionais arregacarem as mangas 
e oferecem serviços de qualidade, 
porque compradores não faltarão 
em Palma.
Gostamos de ouvir que nem o go-
verno, muito menos a Anadarko 
não irão proteger a ninguém. Isto 
é, ninguém será selecionado para 
qualquer que seja o negócio só 
pelo facto de ser moçambicano, 
mas terá que se sujeitar às mes-
mas regras de competitividade e 
de qualidade que se observam em 
qualquer parte do Mundo.
Dito isto por outras palavras, há 
que se arregaçar as mangas e dei-
xar as politiquices, para se entrar 
no mercado empresarial, com o 
espirito comercial que determina 

que quem tem qualidade, tem 
mercado.
Gostamos de ouvir a alto nível 
que os moçambicanos não se 
devem fazer de vítimas, venden-
do gato por lebre num negócio 
com regras claras, com prazos e 
com metas definidas, obedecendo 
altos padrões de competitividade.
Gostamos de ouvir anunciar, no 
final do encontro, que a Anada-
rko não está a falar de boca para 
fora. Ela tem nada mais, nada 
menos que 2. 5 biliões de dólares 
para pagar a empresas moçambi-
canas que forem capazes de lhe 
fornecer os serviços que necessi-
ta, neste seu negocio de tirar gás 
de Moçambique de subsolo para 
cima e deste para o Mundo. Há, 
pois, as empresas moçambicanas 
dizerem o que têm, para sacarem 
tanta mola junta.
Não há dúvidas de que o desafio 
iniciado semana passada em 
Pemba poderá surtir efeitos, mas 
haverá que se trabalhar para que 
os moçambicanos satisfaçam as 
altíssimas exigências do mercado 

internacional, sabido como o 
moçambicano gosta de sornar 
no momento de mostrar serviço.
Para já, o debate foi bem iniciado. 
Não nos lembramos de iniciativa 
igual, em vários anos de grandes 
investimentos estrangeiros que 
chegam ao nosso país. Nem 
mesmo com o gás de Temane 
não se discutiu tanto sobre como 
o moçambicano se pode benefi-
ciar do projecto que tem o seu 
epicentro em Temane e termina 
em Secunda, na Africa do Sul. 
Vale a pena tarde do que nunca. 
Os debates da semana passada 
em Pemba deviam chegar tam-
bém a Tete, a Nampula, a Gaza, a 
Zambézia, a Maputo, onde estão 
previstos ou em curso enormes 
projectos de investimento estran-
geiro. O moçambicano precisa de 
se beneficiar dos recursos do país, 
não tipo favor, mas como direito 
que surge de contrapartidas e de 
trabalho árduo. Bem‒haja!

editorial

O que são amnistia de crimes, perdão, 
indulto e comutação de penas de prisão

Simeão Cuamba*  
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Regras duras precisam-se para acabar com 
violência nos campos de futebol

Rolando Chichava
Para travar a violência nos campos 

de futebol, é preciso que os adeptos sai-
bam estar e ser.  É negativo partir para 
a violência nos campos de futebol, por-
que suja a imagem do nosso País. Apelo 
à Federação Moçambicana de Futebol 
para criar mais regras duras para que 
os adeptos prevaricadores sejam respon-
sabilizados sobre este tipo de compor-
tamento. 

Rebeca Fumo
É necessário a presença da Polí-

cia nos campos e os adeptos de fu-
tebol devem colocar na mente que 
violentar os jogadores por maus 
resultados é negativo. Os adeptos 
esquecem do seu papel que é de 
aplaudir e dar força à sua equipa, 
optando por violentar os jogadores. 
Deve-se proibir a entrada de adep-
tos alcoolizados nos campos. 

Stefanio Reginaldo

 Estou deveras preocupado com a 
violência dos amantes do futebol con-
tra jogadores, pois é fundamental que 
os adeptos coloquem à consciência 
que violentar os jogadores é crime e 
quando houver uma situação de maus 
resultados, os adeptos devem pedir es-
clarecimento à direção do clube e não 
violentar jogadores. 

Esmeralda Novele
Não se justifica que os adeptos par-

tam para agressão aos seus jogado-
res. Se o comportamento prevalecer 
nos campos de futebol, a Polícia 
deve tomar medidas junto com a 
direção dos clubes. Estes episódios 
vêm se reportando já faz tempo. Re-
comendo aos adeptos para se com-
portar civilizadamente e a Polícia 
deve estar em prontidão.

António Nhangumbe

opinião Voz do Povo
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Sociedade Civil agastada com a 
extrema pobreza em Namanhumbir

A Coligação Cívica sobre 
a Indústria Extractiva rea-
lizou, recentemente, uma 
missão de trabalho ao 
Distrito de Montepuez, 
no âmbito do seu progra-
ma de monitoria e comu-
nicação. A equipa consta-
tou que as comunidades 
da região de mineração 
de rubi, na localidade de 
Namanhumbir, continuam 
vivendo em condições de 
extrema pobreza. 

Alfredo Langa

Numa clara coin-
cidência, a Co-
ligação Cívica 
sobre a Indús-
tria Extractiva 

e a Comissão Parlamentar 
dos Assuntos Sociais, Géne-
ro, Tecnologia e Comunica-
ção Social, realizaram uma 
missão de trabalho no Distri-
to de Montepuez, no âmbito 
do seu programa de coorde-
nação de estratégias e troca 
de informação na monitoria 
e advocacia sobre a indústria 
extractiva em Moçambique. 
Para o trabalho, integraram 
as organizações Centro de 
Integridade Pública (CIP), 
Centro Terra Vida(CTV), 
Conselho Cristão de Moçam-
bique (CCM), Centro de Pes-
quisa de Comunicação, Seke-
lekani e Kuwuka.
A Coligação Cívica sobre a 
Indústria Extractiva traba-

lhou na questão de monitoria 
do processo de implementa-
ção do plano de reassenta-
mento, benefícios das comu-
nidades pela exploração de 
recursos naturais, violação 
dos direitos humanos.
O Porta-Voz da coligação, 
Tomás Viera Mário, falou 
das constatações encontradas 
no terreno, tendo frisado que 
“as comunidades da região 
de mineração de rubi, na lo-
calidade de Namanhumbir, 
continuam vivendo em con-
dições de extrema pobreza, 
o que as induz a sentimentos 
de exclusão nos benefícios 
resultantes dos ganhos com 
a exploração, na sua região, 
daquela preciosa pedra”.
Afirmou que “perante este 
sentimento de exclusão, ge-
neralizou-se entre as popula-
ções locais, uma percepção, 
segundo a qual os benefícios 
da indústria exctactiva, in-
cluíndo as oportunidades de 
emprego, são capturadas e 
monopolizadas, por pessoas 
de outras regiões do País, 
nomeadamente da zona sul 
em geral, em particular Ma-
puto”.
O nosso interlocutor foi ain-
da maias longe afirmando 
que “a aplicação de fundos 
de desenvolvimento comu-
nitário, correspondentes a 
percentagem de 2,75%, de-
duzidos dos impostos sobre 
a produção, que o Estado 
cobra a empresa, na realiza-
ção de actividadades própria 
do Estado, como abertura de 
furos de água, a construção 
de salas de aula ou compra 
de carteiras, tem anulado 

qualquer impacto na melho-
ria das condições de vida das 
comunidades”.
Segundo apuramos, outro fe-
nómeno grave e cultural é a 
transferência da comunidade 
de Ntoro para a localidade 

sede do Posto Administrativo 
de Namamhunbir. E isto tem 
potencial de originar dispu-
tas de terras, pois a vila do 
reassentamento vai ocupar a 
zona previamente reservada 
como zona de expansão de 
Namanhunbir.
As organizações da socieda-
de civil locais apontam como 
um sério risco de violação de 
direitos humanos, a tendên-
cia para a militarização da 
localidade de Namanhumbir, 
evidenciada por uma pre-
sença agressiva de diferentes 
grupos de forças de seguran-
ça, quer do Estado, quer de 
empresas privadas, com pos-
tura intrusiva, e por vezes, 
violenta junto das populações 
locais.
A activista Fátima Mimbiri, 
do Centro de Integridade Pú-
blica, como recomendações, 
apontou a criação urgente 
de um programa especial 
de combate à pobreza junto 
das comunidades da região 
de Namanhunbir, que conti-
nuam a viver em condições 

abjectas.
Apontou, também, que “o 
Governo e a empresa Mon-
tepuez Ruby Mining, devem 
garantir que a construção 
da vila de reassentamento e 
subsequente transferência e 
acomodação da comunidade 
de Ntoro, sejam efectivamen-
te concluídas até Agosto de 
2019, como forma de conten-
ção de ansiedades e impaciên-
cia das famílias directamente 
afectadas, que esperam rece-
ber, nessa altura, os valores  
de indeminizações e compen-
sações por perdas e danos”.
Mimbire é da opinião de que 
a empresa mineradora, Mon-
tepuez Ruby Mining, deve 
sensibilizar as equipas de se-
gurança, sobre o tratamento 
não ofensivo e não intrusivo, 
por parte dos agentes das 
forças de defesa e seguran-
ça, junto de todas as pessoas 
que circulam nas zonas de 
exploração mineira, princi-
palmente quando elas são re-
vistadas nos postos de con-
trolo na mina.

Sob o lema "Espaços Seguros 
para Jovens", escolhido pe-
las Nações Unidas, celebrou-
-se Domingo passado, 12 de 
Agosto, o dia internacional 
da juventude, num momento 
em que no País encontram-se 
minados os direiros funda-
mentais. Para o Parlamento 
Juvenil (PJ), as celebrações 
deste ano são para uma mi-
noria por falta de informa-

ção.
"É o dia da Juventude mo-
çambicana no seu todo, en-
tretanto, é o dia que é come-
morado pela minoria porque 
muitos jovens passaram o dia 
sem informação de que esta-
va a se celebrar o seu próprio 
dia", começou por afirmar 
David Fardo, presidente do 
Parlamento Juvenil, quem 
sublinhou a maioria quanti-

tativa dessa faixa etária.
De acordo com aquele movi-
mento, mesmo com a falta de 
informação, a data não deixa 
de ter sua importância, afi-
nal, "para nós, que somos jo-
vens, usamos essa data para 
rever quem nós somos, o que 
almejamos e buscamos uma 
alternativa viável para ultra-
passar os desafios da própria 
juventude", aclarou Fardo.
Fardo não se mostrou indife-
rente ao debate do dia que, 
de alguma forma, põe em 
cheque a liberdade de expres-
são, num ano em que o País 
completa 27 anos da Lei de 
Imprensa.
"Recebemos com maior tris-
teza a introdução das taxas 
altas de licenciamento e re-
gisto dos órgão de comuni-
cação social. Nos preocupa, 
porque consideramos a comu-
nicação social como principal 
meio que melhor auxilia na 
transmissão de informação 
candente para juventude", 
disse Fardo, completando 
que a medida do governo põe 
em causa o usufruto dos di-
reitos fundamentais constitu-
cionalmente consagrados.

PJ preocupado com os atentados 
às liberdades em Moçambique
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EUA consideram acordo "decisivo para paz duradoura"  
A Administração norte-americana considera que o acordo sobre questões militares celebrado ent-
re o Presidente de Moçambique e a Renamo "é um passo decisivo em direcção a uma paz duradou-

ra para um futuro mais seguro e próspero".

O Governo, através do Mi-
nistério do Trabalho, Empre-
go e Segurança Social (MI-
TESS), diz-se preocupado 
com o fenómeno da diferen-
ciação salarial entre os cola-
boradores nacionais e estran-
geiros no sector bancário, 
uma prática contrária à lei. 
Para além da diferenciação 
salarial, a contratação ilegal 
de mão-de-obra estrangeira 
também faz parte das ano-
malias que têm sido detec-
tadas durante as inspecções 
feitas no sector, que emprega 
mais de 18 mil colaboradores 
em todo o País. 
Estas e outras questões ser-
viram de mote para a reali-
zação, no dia 10 de Agosto, 
pelo MITESS, na cidade de 
Maputo, de um seminário de 
divulgação da legislação la-
boral ao sector bancário. 
Na cerimónia de abertura, o 
vice-ministro do Trabalho, 
Emprego e Segurança So-
cial, Oswaldo Petersburgo, 
referiu que o encontro visava 
divulgar as normas e proce-
dimentos do sector laboral, 
cujo cumprimento contribui 
sobremaneira para a paz e 
estabilidade das relações la-
borais, bem como sensibilizar 
os gestores das instituições 
bancárias sobre a necessida-
de de desenvolverem as suas 
actividades dentro do quadro 
jurídico laboral.
Por seu turno, o presidente 
da Associação Moçambicana 
de Bancos, Teotónio Comi-
che, louvou o MITESS pela 
iniciativa, que, na sua opi-
nião, reforça a relevância do 
sistema financeiro nacional, 
tendo em conta o número de 
cidadãos que emprega.
O encontro, considerou Teo-
tónio Comiche, vai permitir 
a “harmonização na imple-
mentação da legislação labo-
ral, bem como a recolha, por 
parte do MITESS, de subsí-
dios do sector relativamente 
ao projecto de revisão da Lei 
do Trabalho”. 

Governo preocupado 
com diferenças 
salariais na banca

Lentidão preocupa 
vítimas da Lixeira de Hulene 

O jornal ista do jornal 
MAGAZINE independen-
te, Alfredo Langa, venceu 
o concurso jornalístico 
"Mundial é na Multichoi-
ce". Um concurso à es-
cala nacional, o repórter 
conquistou a 3ª posição, 
valendo o prémio compos-
to por um Kit dos produ-
tos da DStv e 3 meses de 
subscrição. Ganhou esta 
distinção pela produção de 
diversas reportagens des-
portivas sobre o impacto 
social e negócios em Mo-
çambique do mundial de 
futebol na Rússia, recém 
terminado e ganho pela 
França.

Repórter do MAGAZINE 
ganha prémio

nacional

Morosidade no processo 
de reassentamento das 
famílias retiradas das 
proximidades da lixeira 
de Hulene que desabou, 
em Fevereiro último, 
deixando centenas de 
moçambicanos ao relen-
to e 16 pessoas sem vida, 
está a gerar uma onda de 
descontentamentos. É 
que ainda não se vislum-
bra nenhuma actividade 
tendente à construção 
das referidas casas em 
Possulane, Distrito de 
Marracuene.

Aida Matsinhe 

A cidade de Ma-
puto  f o i ,  na 
primeira quin-
zena do mês de 
Fevereiro, sur-

preendida com o aluimento 
da lixeira de Hulene, que fez 
16 mortos e centena de desa-
lojados. 
O acontecimento suscitou 
do Governo medidas urgen-
tes com vista a amparar as 
famílias que viram os seus 

bens soterrados pelo lixo. 
Desta feita foi anunciado 
que as famílias afectadas por 
este trágico incidente seriam 
retiradas das imediações da 
lixeira para o Possumane, no 
Distrito de Marracuene.
Para garantir a reconstru-
ção de vida destas famílias, 
o Estado desembolsaria cer-
ca de 100 milhões de dóla-
res. Porém, a construção das 
casas destas famílias seria 
de forma faseada, sendo que 
400 famílias fariam parte do 
primeiro lote, orçado em 20 
milhões de dólares, que se-
riam para abertura das vias 
de acesso, instalação de equi-
pamentos sociais, construção 
de casas e promoção de pro-
jectos de geração de renda, 
segundo avançou João Mat-
simbe, chefe de quarteirão 
78, no Bairro Hulene B, afec-
tado pelo reassentamento. 
Volvidos cinco meses, as ví-
timas da lixeira de Hulene 
dizem que nem água vai, 
nem água vem, pois ainda 
não há nenhum trabalho a 
decorrer em Possulane. “Fo-
mos informados que já ti-
nham começado a limpar as 
ruas e os respectivos terre-
nos, mas nada foi feito; isso 
nos preocupa ”, disse João 
Matsimbe.
Por sua vez, Américo José, 
uma das pessoas que viu o 

seu tecto desabar questiona 
se com este atraso será pos-
sível concluir as obras de 
construção das primeiras 400 
casas dentro do tempo pro-
metido.
Aliás, pelo menos 269 famí-
lias estão a receber 10 mil 
Meticais mensalmente para 
o pagamento da renda, por-
que depois do encerramento 
dos centros de acolhimento 
foram orientadas a arrendar 
casas e que o governo pa-
garia a renda. “Findo este 
período, sem que estejam 
concluídas as obras, que sor-
te nos espera”, questionou a 
fonte.  
No âmbito das actividades 
desenvolvidas para o bem-es-
tar e melhoria de qualidade 
de vida das famílias da tra-
gédia da lixeira de Hulene, 
a Livaningo, há dias, visitou 
o bairro de Possulana e em 
contacto com os residentes 
locais constatou que já não 
são vistos os técnicos do mu-
nicípio naquele local.
Segundo dados avançados 
por esta organização, os re-
sidentes deste bairro avan-
çaram que “ estiveram aqui, 
sim, os técnicos do município 
na altura da colocação dos 
marcos e já lá se vão cerca 
de dois meses”.

Entretanto, devido a esta 
constatação, a Livaningo não 
acredita que o Governo vai a 
tempo de construir cerca de 
400 casas em um ano. “No 
terreno nada foi feito, as fa-
mílias que viram as suas ca-
sas demolidas estão desespe-
radas, porque não têm onde 
viver, mas o Execitvo ainda 
fala em mobilização de re-
cursos, em suma, o problema 
está sendo mal gerido e sem 
transparência”, comentou 
José Matsinhe, assistente do 
programa governação urbana 
na Livaningo.
Entretanto, o Governo da 
Vila de Marracuene, na voz 
do director do Serviço Dis-
trital de Planeamento e In-
fraestruturas (SDPI), Ber-
nardo Macucule, avançou 
que em Possulane foram 
demarcados 447 talhões de 
20 por 40 metros, neste mo-
mento está em curso o con-
curso para a contratação de 
empreiteiros para a abertura 
das ruas e iníciar a constru-
ção de 110 casas.
Para além das casas de ha-
bitação, o Governo promete 
construir infraestruturas so-
ciais como escolas, centros 
de saúde, posto policial, sis-
temas de abastecimento de 
água, mercados e jardins.
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Detidos suspeitos de tentarem raptar PR e PM de São Tomé 
Um tribunal de São Tomé e Príncipe decretou a prisão preventiva para cinco suspeitos 
de tentarem sequestrar o Presidente de São Tomé e o líder do parlamento, bem como 

assassinar o primeiro-ministro, disse à Lusa fonte judicial. 

O presidente do Sudão do 
Sul, Salva Kiir, concedeu, se-
mana finda, a amnistia geral 
aos rebeldes, incluindo o seu 
rival Riek Machar, noticiou 
o grupo local de imprensa 
South Sudan Broadcasting 
Corporation, segundo Angola 
Press. 
O decreto presidencial lido 
na televisão estatal indica 
que o presidente Kiir conce-
deu a amnistia geral ao “líder 
do Movimento de Libertação 
do Povo do Sudão Pessoas 
(SPLM-OI), Riek Machar 
Teny, e a outros grupos que 
se opõem ao governo da Re-
pública do Sudão do Sul de 
2013 até à data”.
Este anúncio surge dias após 
o governo e os grupos rebel-
des terem assinado um acor-
do de partilha de poder em 
Cartum (a capital sudanesa), 
para por fim a uma guerra ci-
vil de quase cinco anos que já 
deixou dezenas de milhares 
de mortos.
Os combates iniciaram em 
Dezembro de 2013 após as 
acusações do presidente Sal-
va Kiir contra Riek Machar 
sobre um golpe de Estado 
que supostamente o opositor 
estava a fomentar.
Riek Machar rejeitou estas 
acusações, tendo seguidamen-
te mobilizado as tropas para 
lutar contra o governo depois 
de ser exonerado do cargo de 
vice-presidente do país.
Os beligerantes do Sudão do 
Sul assinaram igualmente 
acordos de segurança como 
parte de um processo de paz 
em curso, negociado sob a 
égide da IGAD, uma orga-
nização de vários países da 
região. 
Entretanto, três grupos ar-
mados de Darfur (Oeste do 
Sudão) anunciaram recente-
mente que prolongaram para 
três meses o seu cessar-fogo 
unilateral, citando “razões 
humanitárias”. 

Salva Kiir concede 
amnistia aos 
rebeldes 

Comunidade internacional insiste 
sobre eleições inclusivas na RDC
Os Estados Unidos da 
América; a MONUSCO; 
a UE; a UA; o Canada e 
a Suíça, publicaram, há 
dias em Kinshasa, uma 
declaração conjunta que 
exige eleições inclusivas 
na República Democrática 
do Congo (RDC)

Lida pela represen-
tante da ONU na 
RDC, Leila Zer-
rougui, a declara-
ção reitera o apelo 

dos diplomatas daqueles paí-
ses na RDC a todas as par-
tes a trabalharem no sentido 
de fazer com que o processo 
eleitoral e a transferência do 
poder sejam feitos de forma 
pacífica, transparente e in-
clusiva conforme à Consti-
tuição e ao acordo de 31 de 
Dezembro de 2016.
Os Embaixadores sublinha-
ram ainda o engajamento de 
todos os actores congoleses 
em prol de eleições credíveis, 
pacíficas e inclusivas antes 
do fim de 2018, com vista a 
se reforçar a estabilidade e a 
prosperidade da RDC e de 
toda a Região.
Paralelamente, saudaram a 
decisão do Presidente de não 

concorrer para um terceiro 
mandato, indicando um can-
didato à presidente da Re-
pública.
Por seu lado, a ONG Hu-
man Rights Watch (HRW) 
apelou a comunidade inter-
nacional apela à manter a 
pressão sobre as autoridades 
de Kinshasa para realizar 
as eleições gerais, depois da 
nomeação, na quarta-feira, 
8 de Agosto de 2018, do ex-
-ministro Emmanuel Shada-
ry como candidato a presi-
dente da República.
“Ainda estamos muito lon-
ge de um processo eleitoral 
confiável, e muitas coisas 
podem acontecer até Dezem-
bro, incluindo atrasos adi-
cionais. Parceiros regionais 
e internacionais na Repú-
blica Democrática do Congo 

devem continuar a exercer 
forte pressão para que o país 
tenha uma transição verda-
deiramente democrática, e 
evitar-se mais repressão e 
derramamento de sangue 
nos próximos meses”, disse a 
quarta-feira a directora ad-
junta da Divisão África, da 
Human Rights Watch, Ida 
Sawyer.
Para a HWR, este é um 
primeiro passo “crucial” do 
Presidente Joseph Kabila, 
que não concorre para um 
terceiro mandato.
“O anúncio de hoje de que 
Shadari Ramazani será o 
candidato da plataforma 
eleitoral do presidente Jose-
ph Kabila indica que o pró-
prio Kabila não buscará um 
terceiro mandato inconstitu-
cional em Dezembro. O fac-

to de Kabila não concorrer 
como candidato é um pri-
meiro passo crucial”, disse 
Sawyer.
Depois de várias reuniões da 
plataforma Frente Comum 
para o Congo (FCC), lide-
rada por Joseph Kabila, o 
antigo ministro do Interior 
e da Segurança, Ramazani 
Shadary, foi nomeado can-
didato à eleição presidencial.
Dos 21  inscritos  à eleição 
presidencial, consta igual-
mente Jean-Pierre Bemba 
Gombo, presidente do Mo-
vimento de Libertação do 
Congo (MLC), que esteve 
ausente do país desde 2008, 
e preso em Haia, acusado de 
crimes contra a humanidade 
e de guerra, cometidos na 
RCA, de 2002 a 2003.  
ANGOP

Sete grupos armados aceitam 
desarmamento na Rcentro Africana
O Programa desarmamento, 
desmobilização, reinserção e 
repatriamento (DDRR) há 
muito anunciado pelo gover-
no centro africano, no início 
de Setembro, foi aceite por 
sete grupos armados do oes-
te do país, soube-se junto da 
missão da ONU Minusca, no-
ticiou à Xinhua, segundo AN-
GOP. 
Os grupos armados concernen-
tes por esse programa são: Re-
volução e justiça (RJ), de Ar-
mel Ningatoloum Sayo, uma 
dissidência da RJ chefiada por 
Raymond Belanga, 3R (Re-
gresso, reclamação e reabilita-

ção) de Mahamat Abbas Si-
diki, a Frente democrática do 
povo centro africano (FDPC) 
de Abdoulaye Miskine, a 
União das forças republicanas 
(UFR) de Florian N’Djadder-
-Fundamental, dirigida por 
Askin Nzengé Landa e os anti-
-balaka de Bouar (oeste).
Durante a conferência sema-
nal da Minusca, o coronel 
Noel Sélesson, coordenador 
geral da Unidade executiva 
do programa nacional de de-
sarmamento, desmobilização, 
reintegração, repatriamento 
(UEPNDDRR), e Hervé Hesse 
da divisão DDR da Minusca, 

estimaram que a “iniciativa do 
diálogo em curso e a dinâmica 
que será criada no oeste susci-
tirá a adesão dos grupos arma-
dos do leste.
Durante esse processo, indicou 
Sélesson, os grupos armados 
são chamados a fornecer livre-
mente a lista dos seus elemen-
tos e a fornecer todos os dados 
militares em sua posse, garan-
tindo assim, o desarmamento 
total dos grupos, incluindo 
sua dissolução imediata.
O responsável anunciou o 
apoio da Minusca a esse pro-
cesso em três níveis: O apoio 
em termos de segurança, 

conjuntamente com as for-
ças de segurança interna, as 
operações de desarmamen-
to e a escolta das equipas 
móveis de desarmamento, o 
apoio logístico sob forma de 
transporte e o apoio finan-
ceiro.
Para testar o grande DDRR, 
o presidente centro africano 
Faustin-Archange Touadéra, 
lançou no final de Agosto de 
2017, um mini-programa de-
nominado DDR-piloto, que 
permitiu incorporar no exér-
cito 204 ex-combatentes e a 
integração sócio-económica 
de 198 outros.

internacional
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IPAJ abraça luta contra a exclusão da criança com deficiência 

De acordo com o cen-
so-2007, mais de 475.011 
de moçambicanos são 
deficientes, deste universo 
cerca de 21.7 por cento são 
crianças que na sua maioria 
vêm os seus direitos esca-
moteados (hoje, os núme-
ros aumentaram). É neste 
âmbito que o Instituto de 
Patrocínio e assistência 
Jurídica (IPAJ) e a Associa-
ção Luana Semeia Sorrisos 
juntaram-se na luta contra 
à descriminação desta 
camada social.

Aida Matsinhe

São crianças, na sua 
maioria, provenientes 
de famílias pobres e 
vulneráveis, que mui-
tas vezes vêm os seus 

direitos à educação, saúde, aces-
so ao transporte escamoteados, 

porque têm 
alguma defi-
ciência, co-
locando cada 
vez mais dis-
tante a pos-
sibilidade de 
um dia de-
senvolverem 
as suas capacidades quer cogniti-
vas, quer motoras.

 Assim, para reverter este cená-
rio e construir um mundo cada 
vez mais inclusivo a Cooperati-
va Luana Semeia Sorrisos, uma 
organização que luta pela defesa 
dos direitos das crianças com de-
ficiências raras, e o IPAJ juntaram 
esforços em defesa dos direitos 
deste grupo, disse Benilde Mura-
ne, diretora executiva da coope-
rativa.   

Murane avançou que o memoran-
do com o IPAJ visa garantir que 
as comunidades tenham maior 
informação sobre a componente 
legal, pois, é normal as crianças 
serem rejeitadas nos transportes 
públicos, nas escolas, mas nin-
guém faz nada, porque não tem 
informação. 

Na família, alguns pais fogem da 

sua responsabilidade 
em relação à pensão 
alimentar, é aí onde 
entra o IPAJ para a 
disseminação de in-
formações legais e na 
assistência jurídica 
destas crianças. 

Infelizmente, segun-
do Murane, são muito poucas as 
crianças com deficiência que se 
beneficiam de pensão de alimen-
tos, que têm acesso à educação, 
apesar destes direitos estarem 
plasmados em vários instrumen-

tos quer nacionais, quer interna-
cionais.   

Com o memorando estabelecido 
entre o IPAJ e a cooperativa, se-
gundo deixou ficar a directora da 
associação, através dos trabalhos 
feitos por IPAJ nas comunidades, 
serão passadas as informações so-
bre os direitos deste grupo e não 
só, com vista a despertar a cons-
ciência de todas as forças vivas da 
sociedade e elevar o número de 
intervenientes na luta pela defesas 
dos direitos das crianças com de-
ficiência. 

“Infelizmente, a acessibilidade 
ainda é negligenciada” 
Murane, que pintou a negro o ní-
vel de implementação dos instru-
mentos aprovados no País, disse 
que “a Constituição da República 
é clara, diz que todos têm direito 
à educação, à saúde e outros direi-
tos”. 

Mas, infelizmente, apesar de a 
“Lei-mãe” e outros instrumentos 
legais defenderem estes direitos, 
entende-se que a operacionali-

zação destes instrumentos ainda 
está longe do desejado, a título de 
exemplo, em 2008 foi aprovado 
o instrumento legal nacional que 
regula a construção e manuten-
ção dos dispositivos técnicos de 
acessibilidade para a pessoa com 
deficiência física, que olha para o 
acesso à infra-estruturas públicas, 
e volvido 10 anos as pessoas com 
deficiência ainda têm dificuldades 
de ter acesso à vários serviços pú-

blicos.  

“É preciso trabalhar muito ao 
nível de acessibilidade, pois o di-
ploma já existe, mas é preciso que 
este se faça sentir na sociedade”, 
referiu.

Refira-se que a cooperativa é 
composta por um grupo de 
mães, cujas crianças têm algu-
ma deficiência, com o objectivo 
de manter a criança no seio fa-
miliar. Com o foco de actuação 
em crianças com doenças raras, 
a associação pretende despertar 
a necessidade de maior pesqui-
sa em relação a este tipo de de-
ficiência.

Neste momento, segundo a di-
rectora a Associação, tem como 
colaboradores e cuidadoras as 
próprias mães das crianças com 

deficiência, em número de 18.

“Funcionamos como externa-
to, temos 24 crianças mas nem 
todas frequentam o centro, 
porque criamos abertura para 
atender as crianças ao nível 
do bairro. Funcionamos nas 
segundas e quartas-feiras e vi-
vemos das doações ao centro. 
Tudo que recebemos é graças a 
boa vontade de quem se iden-
tifica com a nossa causa”, disse.

Assim, devido a falta de recur-
sos dos pais destas crianças, 

o centro criou um sistema de 
apadrinhamento que consiste 
em suprir as despesas mensais 
de cada criança, avaliadas em 
1600 Meticais por mês.

“Neste momento, temos 15 
crianças apadrinhadas. Da-
mos prioridade a crianças que 
usam fraldas. Destas crianças, 
a maior parte frequenta o cen-
tro, com exceção de uma crian-
ça de 15 anos que vive distante 
e a mãe tem 60 anos e não a 
consegue carregar”, rematou.

Sobre a cooperativa

Olhando para a componente edu-
cacional, a fonte disse que a ques-
tão da inclusão das crianças com 
deficiência em escolas públicas 
está aquém do desejado. “Temos 
escolas privadas que estão a fazer 
este trabalho, mas também temos 
a questão das crianças com defi-
ciência, que vivem em situação de 
pobreza, cujos pais não dispõem 
de recursos para leva-las à escola. 
A este grupo está vedada a possi-
bilidade desenvolver as suas capa-
cidades físicas e cognitivas”.

Afirmou que “muitas crianças 
que estão nesta cooperativa não 
foram aceites em escolas públicas, 
pelo que a justificação é de que 
as escolas não estão preparadas 
para receber estas crianças, isso é 
preocupante”.

 “Mas como elas vão se preparar 
para receber estas crianças se não 
têm a dimensão real das suas ne-
cessidades? É preciso que as esco-
las recebam estas crianças, para 
melhor desenha-
rem a estratégia 
de ensino-apren-
dizagem das 
mesmas”, disse a 
fonte.

Para ela, estes e 
outros factores 
levam a concluir 
que, neste mo-
mento, em Mo-
çambique pode 
se falar de inser-
ção e não de in-
clusão, porque a 
inclusão implica 
que o professor 
esteja preparado 
para receber estas 
crianças e garan-
tir que elas desenvolvam as suas 
capacidades.

“Há muitas crianças que com um 

trabalho apurado podem desen-
volver as suas capacidades mo-
toras e intelectuais, mas isto não 

está a acontecer, 
porque o sistema 
de ensino ainda 
marginaliza este 
grupo”, destacou.

Por outro lado, 
segundo a fonte, 
há a problemá-
tica do ensino 
especial. “Sou 
contra estas es-
colas, isto porque 
as crianças com 
desafios especiais 
precisam de um 
modelo para imi-
tação, se colocar-
mos estas crian-
ças entre elas não 
vão desenvolver; 
elas precisam de 

olhar para uma criança conside-
rada normal a correr, a brincar 
para que possam imitar”. 

Portanto, segundo Murane, a 
criança com deficiência ainda está 
a ser tratada como se a deficiência 
fosse algo contagiante, sendo ne-
cessário que elas tenham de estar 
confinadas numa só instituição e 
conviver entre elas.

Aliada a criação de escolas espe-
ciais, a fonte referiu que nos úl-
timos anos surgiram centros de 
acolhimento destas crianças - as 
famosas creches - distribuídos a 
nível regional. No sul, está na Ma-
cie; centro, em Tete, e no norte, 
em Nampula. “Mas, a Constitui-
ção da República é clara: a criança 
tem direito de estar inserida no 
seio familiar, como é que se per-
mite a criação deste centro que 
acaba distanciando estas crianças 
da família, motivado pela sua de-
ficiência”, disse.

“muitas crianças 
que estão nesta coo-
perativa não foram 
aceites em escolas 
públicas, pelo que 
a justificação é de 
que as escolas não 
estão preparadas 
para receber estas 
crianças, isso é pre-
ocupante”.

“Há muitas 
crianças que com 
um trabalho apu-
rado podem des-
envolver as suas 
capacidades moto-
ras e intelectuais, 
mas isto não está a 
acontecer, porque o 
sistema de ensino 
ainda marginaliza 
este grupo”.

Crianças com deficiência em momento de descontração

Benilde Murane indignada com a exlusão social das crianças com deficiência
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Police crackdown on drug dealers

The Mozambican police have charged eleven people with drug-related offences following a crack-
down on drugs abuse in the area of the capital city Maputo known as “Zona Militar”.

Dog unit will operate 
in maputo airport in 
september
 A dog unit will operate in 
Maputo International Air-
port from September to com-
bat the smuggling of banned 
wildlife products such as 
ivory and rhino horn.
According to a report in 
today’s issue of the weekly 
newspaper “Domingo”, fi-
nishing touches are being 
made to the dog kennels in-
cluding the installation of 
water and energy supplies. 
The unit will have facilities 
for six dogs and their hand-
lers.
In its first phase, four bree-
ds of dogs will be on patrol: 
Malinois Belgian Shepherd, 
German Shepherd, Dutch 
Shepherd, and Cocker Spa-
niel. All the dogs were bred 
in Tanzania. They will be led 
by four handlers and one ins-
tructor who received training 
in Tanzania.
According to “Domingo”, 
eventually dog units will 
be introduced to all the 
country’s international air-
ports.
Mozambique has become a 
conduit for smuggling ivory 
and rhino horn into Asia. 
As both species of African 
rhinoceros, the black and 
the white, are extinct in Mo-
zambique, the rhino horns 
are very likely to have come 
from animals slaughtered by 
poachers in South Africa’s 
Kruger National Park. The-
re are around ten thousand 
elephants left in Mozambi-
que and they are under thre-
at from poachers. However, 
much of the smuggled ivory 
also originates in neighbou-
ring South Africa.
De sp i t e  t h e  e f f o r t s  o f 
Mozambique’s police and 
customs service, Asian ci-
tizens are not infrequently 
caught in countries such as 
Vietnam, Thailand, or the 
autonomous territory of 
Hong Kong carrying ivory or 
rhino horn.AIM

Mozambican companies held 
back by lack of certification

A lack of international 
certification is standing 
in the way of local small 
and medium companies 
(SMEs) providing services 
to the natural gas me-
gaprojects under deve-
lopment in the northern 
Mozambican province of 
Cabo Delgado, according 
to a report in Thursday’s 
issue of the daily newspa-
per “Noticias”.

Speaking at an in-
ternational oil and 
gas conference in 
Maputo on Wed-
nesday organised 

by the Mozambique Cham-
ber of Commerce (CCM), the 
chairperson of CCM Juliao 
Dimande explained that cer-
tification costs a minimum of 
50,000 US dollars. He argued 
that this is prohibitive at a 
time when SMEs lack finan-
cial robustness due to the 
state of the country’s eco-
nomy.
CCM hosted the conferen-
ce to promote local content 
under the theme “Empowe-
ring the active participation 
of SMEs in the oil and gas 
sector”. The conference took 
place ahead of a seminar on 
local opportunities in the 
hydrocarbon sector which is 
being organised on Friday in 
Pemba, the capital of Cabo 

Delgado, by the Ministry of 
Mineral Resources and Ener-
gy and the US oil company 
Anadarko.
Anadarko is the operator of 
Offshore Area One of the 
Rovuma Basin, off the coast 
of Cabo Delgado, where re-
serves of at least 75 trillion 
cubic feet of gas have been 
found. It is planning on buil-
ding two gas liquefaction 
plants on the Afungi penin-
sula in Palma district which 
will produce 12.88 million 
tonnes of LNG per year. 
Anadarko is due to take its 
final investment decision in 
the first half of next year, 
with production beginning 
in 2023 or 2024. During this 
period there will clearly be 
huge business opportunities 
in construction, transport, 
housing, catering, security 
and other services.
Dimande told the CCM con-
ference he hopes that the 
Pemba seminar will help 
SMEs with clear guidance 
on how they can gain cer-
tification at a competitive 
price so they can contribute 
to developing the national 
economy. He recognised cer-
tification will be awarded in-
ternationally as the National 
Norms and Quality Institute 
(INNOQ) lacks the technical 
requirements. Therefore, he 
argued the government and 
multinational corporations 
should create a platform 
through which SMEs can ac-
cess certification at a relati-
vely low cost.
Dimande noted this meeting 

Two South African navy vessels 
have completed a deployment in 
the northern Mozambican Chan-
nel as part of Operation Copper 
and will now return to base in 
Durban.
Operation Copper began in Ja-
nuary 2011 to support the Mo-
zambican defence force (FADM) 
in countering piracy in the Mo-
zambican Channel. Since then 
the mandate has extended to 
include actions to target drug, 
arms, and human trafficking, as 
well as illegal fishing.
The two vessels involved were 
SAS Protea, a Hecla-class sur-
vey vessel and SAS Galeshewe, 
an Offshore Patrol Vessel. Both 
ships had members of the Mo-
zambican defence force onboard 
during the patrols.
The two ships left Durban on 16 
July and sailed to Pemba, in the 
northern Mozambican provin-
ce of Cabo Delgado. During the 
deployment, they remained ope-
rational at all times and did not 
enter port.
The ships used Pemba Bay as 
their base from which they in-
dependently conducted patrols. 
The smaller craft, SAS Gale-
shewe, patrolled the coast whilst 
SAS Protea went further out to 
sea.
No arrests were made during the 
three-week period, but according 
to a press release from the Sou-
th African Navy, “this operation 
sends a warning to any criminal 
element that the SA Navy is re-
ady to protect its territorial wa-
ters, as well as those of its neigh-
bours”.
Operation Copper was launched 

following a series of attacks by 
Somali pirates in the waters of 
the Mozambique Channel in De-
cember 2010 which culminated 
in the hijacking of the Mozambi-
can fishing vessel, the “Vega 5’.
The “Vega 5”, had a crew of 19 
Mozambicans, three Indonesians 
and two Spaniards. The pirates 
took the ship to Somalia, whe-
re they modified it to become a 
“mother ship” used for attacks 
against shipping in the Arabian 
Sea.
It was not until March 2011 
when some of the crew were res-
cued by the Indian Navy. An In-
dian fast attack craft, the “Kal-
peni” fought a gun battle with 
the pirates, during which the 
“Vega 5” caught fire. The Indian 
sailors rescued from the water 
61 pirates and 13 “Vega 5” crew 
members (12 Mozambicans and 
one Indonesian).
In April this year, South African 
President Cyril Ramaphosa ap-
proved the extension of Opera-
tion Copper for another year. In 
a statement, he explained that 
“this extension of the employ-
ment is for the period 1 April 
2018 to 31 March 2019. The to-
tal expenditure expected to be 
incurred for the employment is 
R127,000,000” and added that it 
was to fulfil “the international 
obligations of the Republic of 
South Africa towards Southern 
African Development Com-
munity maritime security, in 
the Mozambique Channel”.
At current exchange rates, 
127 million South African 
rand is about 1.85 million US 
dollars.AIM

was an opportunity for inter-
national and national compa-
nies to share ideas on how lo-
cal content can be built into 
the megaprojects.
One of the guest speakers, 
the former Angolan Secre-
tary of State for the Trea-
sury, Joao Quipipa, argued 
the most important thing is 
that the contracts are well 
designed as the develop-
ment of the oil sector needs 
transparency.

The seminar in Pemba is 
expected to draw in entre-
preneurs from throughout 
the country. The Ministry 
of Mineral Resources and 
Energy and the Confede-
ration of Business Associa-
tions (CTA) have annou-
nced that a special flight 
between Maputo and Pem-
ba is being laid on for at-
tendees, leaving at five in 
the morning and returning 
at nine in the evening.AIM

Sa navy completes partols 
in Mozambique channel



14 de Agosto 2018   |   Terça-feira 15Magazine independente

Anadarko sets aside 2.5 Billion 
dollars for mozambican contracts

The Mozambican govern-
ment recognises that illegal 
fishing is compromising the 
marine environment and is 
taking steps to counter the 
practice. According to the 
Minister of the Sea, Inland 
Waters and Fisheries, Agos-
tinho Mondlane, “this situ-
ation takes place under our 
complicit gaze which prefers 
to live and let live with prac-
tices detrimental to the Sta-
te, ignoring, or pretending to 
ignore, that the main victims 
are the Mozambican people”.
The Minister said that it is 
up to the government, civil 
society, and other partners 
to work together with co-
astal communities so that 
fishing takes place in a ratio-
nal and responsible manner. 
Mondlane lamented, “we are 
witnessing the destruction 
of the mangroves and other 
ecosystems which is clearly 
detrimental to the maritime 
environment”.
The Minister was speaking 
on Thursday in Maputo at 
a national meeting with civil 
society organisations working 

on coastal areas and the sea.
He assured the audience that 
the government is acting 
against wrongdoers but re-
cognised that these efforts re-
quire the involvement of civil 
society and its national and 
international partners.
The meeting will discuss 
creating an observatory 
of the marine economy. It 
takes place ten months af-
ter President Filipe Nyusi 
launched the government’s 
“Policy and Strategy of the 
Sea” (POLMAR), aimed at 
strengthening state sove-
reignty over Mozambican 
waters, and developing a 
“blue, profitable and sustai-
nable economy at sea”.
Resulting from a broad pro-
cess of public consultation, 
POLMAR is an instrument 
to strengthen the state’s ca-
pacity in maritime governan-
ce, including the defence of 
the environment, and pre-
serve territorial integrity and 
defence of national sovereign-
ty.
Among the measures taken is 
the introduction of licencing 

for commercial fishing with 
the funds raised used to sup-
port the work of fisheries ins-
pection and to preserve the 
aquatic environment.
In June, Mondlane estima-
ted Mozambique is losing at 
least 60 million US dollars a 
year due to illegal fishing. He 
declared that unity betwe-
en African counties borde-
ring the Indian Ocean would 
be one of the most effective 
ways of fighting illegal and 
unreported fishing. Therefo-
re, he welcomed the decision 
to select Mozambique as the 
host country for the Regional 
Fishing Monitoring, Control 
and Surveillance Centre of 
the Southern African Develo-
pment Community (SADC). 
The centre will be in the Ma-
puto urban district of Katem-
be, and Mondlane declared its 
purpose is “to do away with 
illicit activity in the region”.
Mozambique has almost 
3,000 kilometres of coastli-
ne and the sea provides an 
income and nourishment for 
numerous people along the 
coast.AIM

Last year 2,250 cases of discipli-
nary action were opened against 
public officials for acts of cor-
ruption or misconduct. This 
led to the dismissal of 205 offi-
cials with another 104 expelled, 
whilst others received lighter 
punishments. Most cases invol-
ved unauthorised absence from 
work and absenteeism.
The Minister of State Adminis-
tration, Carmelita Namashulua 
released these figures on Wed-
nesday during the opening ses-
sion of her ministry’s Coordi-
nating Council. The Minister 
stressed, “the fight against 
corruption has been one of our 
major tasks during the current 
five-year period, with concrete 
actions underway to eradicate 
this malady which sickens our 
public administration”.
She noted that, in order to 
address this situation, public 
institutions have designed 
and implemented action plans 
to combat corruption. These 
plans are closely monitored 
by internal control units whi-
ch focus on areas that impact 
upon the lives of ordinary pe-
ople. The Minister gave as 

examples the service delivered 
to citizens in hospitals and 
other public institutions such 
as the migration services, re-
gistries and notaries, identity 
document offices, and educa-
tional services.
She added, “we are not proud 
of the situation. Our commit-
ment to our citizens will not 
allow us to tolerate behaviour 
that undermines our perfor-
mance”.
However, Namashulua stres-
sed that the recently intro-
duced mechanism to inspect 
public institutions without 
warning is paying dividends.
The Coordinating Coun-
cil is meeting to review the 
Ministry’s implementation of 
the government’s Economic 
and Social Plan for 2017 and 
the first half of 2018. In addi-
tion, it will look at perspecti-
ves for next year.
The meeting is taking place 
in the southern city of Matola 
until Friday. It is being held 
under the theme “For a Public 
Administration Centred on 
Improving the Quality of Ser-
vices”.AIM

Over 2,000 cases of disciplinary 
action instigated in 2017

Mozambique paying heavy 
price for illegal fishing

 The US oil company 
Anadarko announced on 
Friday that it is planning 
to spend 2.5 billion US 
dollars on local contracts 
during the construction 
of its liquefied natural gas 
(LNG) project in northern 
Mozambican province of 
Cabo Delgado.

Anadarko is the 
o p e r a t o r  o f 
Offshore Area 
One of the Rovu-
ma Basin, off the 

coast of Cabo Delgado. It has so 
far found 75 trillion cubic feet of 
natural gas and plans to build 
a facility on the Afungi Penin-
sula capable of producing 12.88 
million tonnes of LNG per year. 
The company expects to begin 
production in 2023 or 2024 with 
construction starting next year.
Speaking in the northern city of 
Pemba at a seminar on local op-
portunities, Anadarko’s Country 
Manager Steve Wilson revealed 

the company will offer 2.5 billion 
dollars’ worth of contracts to 
Mozambican companies if they 
have the necessary skills.
Mozambique’s Ministry of Mi-
neral Resources and Energy and 
Anadarko jointly organised the 
one-day event. Among those 
attending were local and inter-
national business figures, journa-
lists, and academics.
According to the daily newspa-
per “Noticias”, President Filipe 
Nyusi told the audience the oil 
and gas sector will be profitable 

if everyone benefits. He explai-
ned that Anadarko and its par-
tners are to invest about thirty 
billion dollars in the project, and 
he estimated that this will lead 
to the Mozambican state recei-
ving about 2.1 billion dollars per 
year from 2025.
President Nyusi reminded the 
participants they should not 
forget that the resources being 
found in the country belong to 
all Mozambicans. He stressed 
that there is no Makondes’ and 
Kimwanis’ gas, Nyungues’ coal, 

or Macuas’ heavy sands. The 
resources belong to all Mozam-
bicans from the Rovuma to Ma-
puto.
The President explained that 
the government’s purpose in 
promoting the meeting was to 
transform the country’s natural 
resources into wealth for Mo-
zambicans. He called on national 
companies to do their best to 
take part in the enterprise.
Steve Wilson told the seminar 
about the progress in construc-
ting the resettlement village 
which will house the 550 fami-
lies who will be obliged to move 
from Quitupo to make way for 
the LNG facilities, adding that 
everything is running smoothly. 
He also noted that the construc-
tion of an airport in Afungi will 
begin later this year.
Turning to the procurement 
process, he stressed, “we want 
to make sure that everything 
is done with the greatest trans-
parency possible”. But, he con-
tinued, “one thing should be 
clear: in respect to local content 
we will only hire companies re-
gistered and certified in Mozam-
bique. Therefore, we want to 
launch a challenge for compa-

nies to organise because, as you 
can see, there are many oppor-
tunities”.
Wilson pointed out that in the 
construction phase Anadarko 
will create five thousand jobs for 
Mozambicans, with 1,200 vacan-
cies earmarked for local people, 
particularly from the districts of 
Palma and Mocimboa da Praia.
He stated that the company has 
already created 1,500 jobs in the 
initial phase.
Some participants at the semi-
nar wanted to know whether 
the registration and certification 
requirements posed a barrier for 
many local companies, particu-
larly small and medium-sized 
companies. Wilson assured the 
audience that Anadarko is in 
favour of including local compa-
nies.
Anadarko holds 26.5 per cent 
of the shares in Offshore Area 
One. Its partners are Mitsui of 
Japan (20 per cent), PTT (8.5 
per cent), the three Indian com-
panies ONG Videsh, BEAS Ro-
vuma Energy and BPRL Ven-
tures (10 per cent each), and 
Mozambique’s own National 
Hydrocarbon Company, ENH 
(15 per cent).AIM
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economia
Pacheco desafia sector dos Transportes e Comunicações 

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, desafia o sector dos Transpor-
tes e Comunicações a dinamizar os corredores regionais de desenvolvimento. Pacheco falava, há 

dias, no lançamento da semana comemorativa do 38 aniversário da criação da SADC.

Carga processada no 
porto de Nacala cresce 
8% no 1.º semestre
A carga transportada por via 
ferroviária pela Corredor de 
Desenvolvimento do Norte 
(CDN) no decurso do primei-
ro semestre de 2018 registou 
um crescimento de 5,0% em 
termos homólogos, de 212 mil 
para 221 mil toneladas, segun-
do um comunicado divulgado 
semana finda.
“A evolução no transporte de 
carga geral deve-se ao aumen-
to da oferta da carga por parte 
dos nossos clientes, melhorias 
na operação e nos processos 
internos de gestão”, disse Dá-
rio Viegas, gerente comercial 
da CDN.
No primeiros seis meses de 
2018 a carga processada no 
porto de Nacala atingiu 941 
mil toneladas, contra 841 mil 
no primeiro semestre de 2017, 
o que significa uma evolução 
de 8%, pode ler-se no comuni-
cado.
O crescimento na tonelagem 
de carga processada deve-se 
à melhoria da economia mo-
çambicana, tendo-se registado 
um aumento nas importações 
e início de exportação da grafi-
te da mina de Balama, através 
do porto de Nacala.
O comunicado acrescenta que 
a carga em contentores no 
porto de Nacala aumentou 
8%, correspondendo a 39 mil 
TEU (contentor de 20 pés de 
comprimento, por oito de lar-
gura e oito de altura) trans-
portados durante o período em 
análise, contra 31 mil TEU no 
período homólogo do ano pas-
sado.
A Corredor de Desenvolvi-
mento do Norte é uma par-
ceria entre a empresa estatal 
Portos e Caminhos-de-Ferro 
de Moçambique e a Sociedade 
de Desenvolvimento do Corre-
dor de Nacala, um consórcio 
de investidores privados, cujo 
objectivo é a gestão, recupe-
ração e exploração comercial 
de forma integrada das infra-
-estruturas do porto de Nacala 
e da rede ferroviária do norte 
de Moçambique. Macauhub

AB InBev anuncia construção de 
fábrica de cerveja em Moçambique

Executivo aprova contratos 
de prospecção petrolífera

INSS capacita quadros do TA na 
verificação da certidão de quitação

O Executivo moçambica-
no aprovou os contratos 
de concessão para pesqui-
sa e produção de petróleo 
em cinco áreas marítimas 
e uma terrestre em quatro 
províncias do país, anun-
ciou em Maputo a porta-
-voz do Conselho de Minis-
tros, Ana Comoana.
As áreas são a A5-A, A5B 
e Z5-D, localizadas na cos-
ta de Angoche, província de 
Nampula, a Z5, localizada 
no delta do Zambeze, região 
que abrange as províncias 
de Sofala e da Zambéxia e 
as áreas PT5-C (marítima) 
e Mazenga (terrestre), lo-
calizadas na província de 
Inhambane.
A estatal Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH) 
participa que em todas as 
áreas concessionadas em 
parceria com as empresas 
estrangeiras, com excepção 

da área de Mazenga, onde, 
segundo o comunicado do 
Conselho de Ministros, par-
ticipa sozinha.
Os contratos têm a duração 
de oito anos, podendo ser 
prorrogados por mais 30, 
em caso de descobertas com 
valor comercial.
Estimativas do Governo fi-
xam em 825 milhões de dó-
lares os investimentos a rea-
lizar ao longo dos oito anos 
da fase inicial de pesquisa 
e prospecção, o que corres-
ponde a um investimento 
mínimo anual de 100 mi-
lhões de dólares.
 “Um dos aspectos previs-
tos nestes contractos é a 
obrigatoriedade de envolver 
empresas nacionais na pres-
tação de serviços e a prefe-
rência por produtos nacio-
nais quando comparáveis 
em termos de preço e quali-
dade”, frisou Comoana.

O grupo Anheuser-Busch 
InBev, o maior produtor 
mundial de cerveja, vai 
iniciar este semestre a 
construção de uma fábri-
ca de cerveja em Moçam-
bique com uma capaci-
dade de dois milhões de 
hectolitros, disse terça-
-feira em Joanesburgo o 
presidente do grupo para 
a zona África, segundo 
Macauhub.

Ricardo Tadeu 
ad iantou que 
este investimento 
visa responder ao 
grupo rival Hei-

neken e ajudar o AB InBev a 
satisfazer a procura num mer-
cado que cresceu mais de 20% 
na primeira metade de 2018 
em termos homólogos.
Tadeu, citado pela agência fi-
nanceira Reuters, disse que o 
grupo não pode de momento 
divulgar o montante a ser in-
vestido na nova fábrica, mas 

adiantou que o terreno adqui-
rido para instalar a unidade 
fabril tem uma dimensão que 
permite a expansão futura 
deste projecto.
O grupo Anheuser-Busch In-
Bev, que em 2016 pagou cerca 
de 100 mil milhões de dólares 
para adquirir o grupo rival 
SABMiller, produz duas das 
mais populares marcas de cer-
veja em Moçambique – 2M e 
Laurentina.
O grupo Heineken deverá co-
meçar a produzir cerveja em 
Moçambique a partir do pri-
meiro semestre de 2019 na 
fábrica que irá custar 100 mi-
lhões de dólares, dispor de ca-
pacidade de produção de 800 
mil hectolitros por ano e cuja 
primeira pedra foi lançada no 
distrito de Marracuene, pro-

O Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS), ao nível da 
província de Gaza, capacitou, 
semana finda, técnicos do Tribu-
nal Administrativo (TA) e mem-
bros das Unidades de Gestão das 
Aquisições (UGEA) na verifica-
ção da autenticidade da certidão 
de quitação automatizada. 
Esta actividade surge na sequên-
cia do lançamento da certidão 
de quitação automatizada, acto 
realizado no decurso do XXIX 
Conselho Coordenador do MI-
TESS, realizado na Província de 
Inhambane de 18 a 20 de Julho 
passado.
Foi neste contexto que o INSS, 
delegação provincial de Gaza, 
realizou o referido seminário de 
capacitação dos quadros do TA 

ligados ao sector e contou com a 
presença da juíza presidente do 
Tribunal Administrativo da Pro-
víncia de Gaza.
Como forma de vincar a perti-
nência da divulgação da certidão 
de quitação, a direcção provin-
cial de Economia e Finanças fez 
a réplica do seminário da divul-
gação da certidão de quitação 
automatizada aos membros das 
UGEAs das direcções, institutos, 
fundos e empresas públicas da-
quela província. 
O seminário que contou com 68 
participantes, foi dirigido pelo 
delegado provincial do INSS, 
Sidónio Manuel, tendo na oca-
sião referido-se à necessidade das 
UGEAs, que por competência 
são responsáveis em analisar pro-

cessos de contratações públicas, 
serem vigilantes no controlo da 
falsificação de certidões de quita-
ção que correspondem requisito 
de legibilidade para celebração 
de contrato com o Estado.
“Com a nova certidão de qui-
tação, o contribuinte passa a 
emiti-la automaticamente, atra-
vés da plataforma do Sistema de 
Informação de Segurança Social 
de Moçambique (SISSMO), em 
qualquer lugar que tiver acesso 
à internet, desde que esteja quite 
com o Sistema de Segurança So-
cial”, disse o delegado do INSS. 
Este instrumento, segundo a fon-
te, funde várias vantagens: certi-
dão de quitação automatizada, a 
redução do tempo de espera, do 
excesso do uso de papel e os cus-

tos administrativos de produção, 
tanto por parte do contribuinte, 
como da entidade gestora do Sis-
tema de Segurança Social.
Sidónio Manuel sublinhou que a 
tarefa dos técnicos do Tribunal 
Administrativo e dos membros 
das UGEAs é apenas de verificar 
a autenticidade do documento, 
e caso não seja autêntico, comu-
nicar à empresa concorrente no 
sentido de contactar o INSS.
A fonte concluiu afirmando que 
o papel do Tribunal Adminis-
trativo é de filtrar todas as cer-
tidões de quitação que tenham 
escapado à verificação da sua 
autenticidade, ao nível das UGE-
As das instituições remetentes 
de processos de contratação para 
efeitos de fiscalização.

víncia de Maputo, em Dezem-
bro de 2017.
A Heineken Mozambique ini-
ciou a actividade em 2016 com 
um escritório de promoção e 
vendas e a importação de cer-
vejas como Heineken, Amstel, 
Amstel Lite e Sagres a fim de 
alargar a quantidade de pro-
dutos à disposição dos consu-
midores moçambicanos. 
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PUBLICIDADE

CTA leva cinco empresas à BVM

Segurança estática (Residências, Armazéns, 
Edifícios, Instalações e Embaixadas;
Consultoria - relacionada com os assuntos de 
Segurança;
Proteção de pessoas e de bens móveis e 
imóveis;

Alto-Maé, rua Lucas Luali Nº 501 - Fixo +258 21401025 
Móvel +258 846364734 - Maputo Moçambique

Segurança de altas individualidades (Escoltas 
com guarda-costas, acompanhamentos);
Força de reação rápida;
Monitoria de sistemas eletrônicas.

No âmbito do memo-
rando existente entre 
a Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM) e a 
Confederação das As-
sociações Económicas 
(CTA), foram integradas à 
BVM a Fábrica de Refrige-
rantes e Xaropes Vumba, 
VBC, SMM, MPI e a Cotur. 

A apresentação 
das empresas 
foi feita semana 
passada, duran-
te um encontro 

em Maputo, onde debruçou-
-se sobre financiamento ao 
agronegócios através da 
BVM.
Através do acordo que visa a 
partilha de informações das 
opções financeiras não bancá-
rias, principalmente para as 
Pequenas e Medias Empresas 
(PME´s), a CTA tem vindo 
a mobilizar empresas para 
aderirem à Bolsa, foi nes-
te âmbito que cerca de cin-
co empresas moçambicanas 

registaram-se na Bolsa e ou-
tras potenciais 20 empresas, 
segundo Agostinho Vuma, 
presidente da CTA, estão em 
processo de finalização dos 
requisitos para a sua integra-
ção.
À estas empresas, assiste-
-lhes as vantagens que vão 
desde o custo reduzido de fi-
nanciamento que esta oferece 

em relação ao crédito bancá-
rio, os ganhos resultantes da 
isenção em 50 por cento do 
IRPC e do IRPS, entre ou-
tros ganhos consideráveis.
Relativamente a estas van-
tagens competitivas, Vuma 
acredita que constituem a 
melhor alternativa para a 
aposta da CTA nos três pila-
res estratégicos para o desen-

volvimento do agronegócio, 
nomeadamente, o investi-
mento na produção agrícola 
nacional, o suporte estrutu-
ral a pequenos agricultores 
e a prioridade da indústria 
transformadora nacional.
O Presidente do Conselho 
de Administração (PCA) da 
BVM, Salimo Valá, disse que 
o organismo está disposto a 
apoiar tecnicamente todas as 
empresas que queiram com-
prar ou vender acções atra-
vés da Bolsa. “Associamo-nos 
a este evento para enfatizar 
que a BVM é uma janela de 
oportunidades aberta ainda 
praticamente inexplorada, 
para viabilizar os negócios 
agrários numa perspectiva de 
médio e longo prazos” disse 
Valá, para quem “o sector 
privado é vital para o de-
senvolvimento económico de 
Moçambique”.
Valá considera que, para 
uma maior adesão do em-
presariado agrícola nacional 
à Bolsa de Valores de Mo-
çambique, deve-se imprimir 
uma maior agressividade, no 
melhor sentido, na criação 
de instrumentos e janelas de 

financiamento que alavan-
quem a confiança dos peque-
nos e médios agricultores por 
este mercado, para o sucesso 
da agricultura comercial mo-
çambicana. 
Por seu turno, o Presiden-
te da CTA frisou que o pri-
meiro e imediato passo será 
a percepção de que as em-
presas, para fazerem face ao 
processo de produção, preci-
sam de um ambiente favorá-
vel, com menores custos de 
transação, “Os que produzem 
ou querem produzir devem 
receber incentivos para o 
fazer, sem enfrentar o actu-
al cenário de altas taxas de 
juros e terem que pagar pe-
los custos que emanam das 
ineficiências do sistema bu-
rocrático estatal”, entende o 
empresário.
Neste contexto, a CTA tem 
vindo a abrir, com os seus 
parceiros, linhas de financia-
mento para as PME’s, atra-
vés do Fundo de Apoio Asso-
ciativo e do Active Capital, 
duas janelas que capacitam 
e encorajam os produtores a 
desenvolverem as suas activi-
dades de forma sustentável.

Agostinho Vuma, presidente da CTA
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MagazinadasTexto: Abanês Ndanda

Fotar e se deixar ser fotado
É comum dizer-se que alguém meteu os pés pela cabeça ou a 
cabeça pelos pés. O que há de comum nas duas expressões é o 
facto de os pés ou a cabeça estarem a entrar no lugar errado.
Dizem as más-línguas que as imagens falam por si como se 
sempre falassem. Na imagem, até parece que os dois chefes 
de governo estão para dançar, enfim, é uma mentira que as 
imagens podem contar. Já para agora, Filipe Nyusi e Pinto 
da Costa cumprimentavam-se fraternamente, por ocasião da 
visita oficial do governante português a Maputo.
Funcho, Butheca e Calane encontraram na exposição do 
primeiro uma ocasião perfeita para quebrar as paredes e 
concretizar pelas lentes de Nilton Cumbe a expressão, se-
gundo a qual as artes não têm compartimentos.
Se não se pode mais escrever por causa da pirataria e falta 
de incentivos, como dizia Paulina Chiziane, se deixar fo-
tografar é um bom pretexto para aparecer. Com um olhar 
de alguma saudade pode ser que Joel Libombo tenha 
escolhido ser o porta-voz dos poucos leitores moçam-
bicanos que têm sede de beber das raízes africanos nos 
rabiscos da mão do “Niketche”.
O assunto do texto está aqui! Eis que dois deca-
nos do fotojornalismo moçambicano, Naita Usse 
e Fernando Timane se deixam captar. Se terão 
metido os pés pela cabeça ou a cabeça pelos pés, 
não importa aqui diagnosticar. A verdade é que os 
fotógrafos também aparecem nas fotos. 

Fotos: Nilton Cumbe
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Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos 
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com ou jornalmagazineinde@gmail.com

Saiba que eu me sin-
to privilegiada 
por ser obedi-
ente a alguém 
tão bom e 
sensível, que 
não se vale 
da hierar-
quia para 
h u m i l h a r 
ou ser arro-
gante com os 
outros profis-
sionais. Talvez no 
seu dia-a-dia não notas 
o quanto a gente realmente te considera 
e até se espelha em tuas atitudes. Feliz 
aniversário. Votos de Ivete.

O que determina o suces-
so das pessoas nos 
locais onde trabal-
ham é a dedicação 
e eficiência com 
que conduzem 
suas actividades 
profissionais e 
a honestidade 
que empregam 
na realização 
de tuas tarefas. 
Todas essas quali-
dades encontramos, 
na maneira com que 
executa o teu trabalho. E isso n o s 
dá apenas uma ideia da forma como  con-
duzes a tua vida. Pessoas como Lourenço 
Jossias têm o futuro garantido ao fazer destas 
qualidades uma referência em toda a sua 
vida. Feliz aniversário. Votos do Magazine.

Lourenço Jossias

Anastancia 
Que a força, coragem 
e determinação con-
tinuem te seguindo 
para que tudo 
continues a de-
sempenhar com 
muita determi-
nação. Desejo-
te muita alegria 
nesse dia especial. 
Que Deus preserve 
tua humildade e vivên-
cias familiares que fazem de 
ti um grande personagem. Parabéns. 
De Ivete.

Viva! Chegou o dia 
tão esperado e nós 
tuas amigas de-
sejamos-te mais 
anos de risa-
das, alegrias e 
diversão. Mui-
tas surpresas, 
amor e felici-
dade. Quando o 

dia do 
teu an-
i v e r s á r i o 
terminar, esperamos que 
no fundo do teu coração tu 
saibas o quanto és impor-
tante para nós. Parabéns!

Olinda

Vicente 

Que alcances todo o suces-
so que almejas e con-
tinues conquistando 
legiões de amigos. 
Esse é o teu dom, 
fazer as pessoas 
ao teu redor cada 
vez melhores. Por 
tudo isso que tu és, o 
meu desejo é de que o 
teu dia de aniversário 
transcorra em paz e 
alegre. Feliz aniversário!

Laura 

Por causa de toda essa 
importância, con-
sideramos hoje, teu 
aniversário, uma 
data que não pode 
ser deixada para 
trás ou passada 
em branco. Hoje, é 
dia de comemorar 
o teu aniversário, 
sem se preocupar 
muito com o amanhã! 
Aproveite cada dia da tua 
vida que passa e que nos próximos an-
iversários consigas ser ainda sempre 
mais feliz. Feliz aniversário!

Leina

A primeira coisa que me 
vem a cabeça para 
ti dizer hoje não é 
muito original...
No entanto, estas 
palavras pecam 
pela falta de orig-
inalidade e não 
de sinceridade. 
O meu sentimento 
mais puro é para 
que ti possas realizar 
nos anos vindouros em to-
dos os teus projetos, pois isso é o mínimo 
que uma pessoa como tu merece. Feliz 
Aniversário!

Ezefa
Erlanda, sabemos que 
és capaz de superar 
obstáculos; tens 
provado a cada 
dia com teu es-
forço e talento 
que és capaz. 
Essa mensagem 
é uma justa ho-
menagem que 
prestamos por 
ocasião do teu 
aniversário, mas 
serve-nos também 
para lembrar da im-
portância que tu tens para todos nós. Que 
a felicidade seja constante em tua vida e a 
vitória uma certeza! Feliz 
Aniversário!

Erlanda 
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cultura
Profissionais estrangeiros exibem projecto de cinema

O projecto Museu do Cinema em Moçambique, uma iniciativa da Associação Amigos do Museu do 
Cinema em Moçambique, em parceria com INAC, expõe no Centro Cultural Franco-moçambicano 

(CCFM) o projecto Museu do Cinema 2018.

CCBM expõe acervo 
do museu “A língua 
portuguesa em nós”
O projecto Museu do Cinema 
em Moçambique, uma iniciativa 
da Associação Amigos do Museu 
do Cinema em Moçambique, em 
parceria com INAC, expõe no 
Centro Cultural Franco-moçam-
bicano (CCFM) o projecto Mu-
seu do Cinema 2018.
CCBM expõem acervo do museu 
“A língua portuguesa em nós”
A abertura da exposição, intitu-
lada “A língua portuguesa em 
nós”, será realizada amanhã, no 
Centro Cultural Brasil-Moçambi-
que (CCBM). Trata-se do acervo 
do Museu da Língua Portuguesa, 
do Brasil, que retrata a história e 
a diversidade do idioma, cuja ce-
rimónia contará com espectáculo 
de poesia e música.
 Haverá uma programação cultu-
ral diversa e exclusiva ao longo 
de todo o período da exposição. 
As actividades locais têm cura-
doria do presidente do Fundo 
Bibliográfico da Língua Portu-
guesa, Nataniel Ngomane.
O conteúdo da exposição “Nós 
da Língua Portuguesa no Mun-
do” foi organizado a partir de 
quatro eixos temáticos, nome-
adamente, história da língua 
portuguesa no Brasil, poesia, 
prosa e diálogos. Com consulto-
ria de conteúdos do compositor, 
escritor e professor de literatura 
brasileira José Miguel Wisnik, 
que fará parte da consultoria de 
conteúdos.
A exposição faz um passeio da 
presença da língua portuguesa 
no mundo, o contacto com ou-
tros idiomas, sua participação na 
formação cultural brasileira e sua 
presença na música, nas expres-
sões culinárias e na literatura.
A influência da língua portu-
guesa na diversidade da cul-
tura brasileira será, também, 
celebrada em duas experiências 
audiovisuais. A praça da língua 
reproduz a experiência-símbolo 
do Museu da Língua Portugue-
sa: uma instalação audiovisual e 
imersiva com pérolas da criação 
artística em língua portuguesa, 
que formam um mosaico de mú-
sicas, poesias, trechos literários e 
depoimentos.

Musicoterapia estimula o processo de 
comunicação nas crianças 
A Associação IVERCA, em 
parceria com a Associa-
ção Vanghano Va Infulene 
e as organizações italia-
nas (AVVI), realizou um 
seminário de musicotera-
pia, integrado no projecto 
“harmoniosamente”, com 
abordagem educativa, 
que prevê a utilização 
da musicoterapia para 
estimular processos de 
comunicação verbal e 
não-verbal.

Adelina Pinto

A intervenção do 
projecto na Ma-
falala baseia-se 
numa aborda-
gem preventiva 

em relação a drogas, abusos 
sexuais e outros comporta-
mentos que crianças e ado-
lescentes possam ser vítimas. 
O seminário enquadra-se 

no projecto intitulado “har-
moniosamente”, para uma 
abordagem educativa não 
formal que prevê a utilização 
da musicoterapia e do teatro 
para estimular processos par-
ticulares de comunicação ver-
bal e não-verbal. 
O projecto tem em vista, o 
incremento da aprendizagem, 
potenciar a memória, auto-
nomia, capacidade expressiva 
e a consciência nas crianças. 
O projecto é desenvolvido na 
cidade de Maputo, concreta-
mente no bairro da Mafalala 

pela associação IVERCA.
Aborda uma acção que tem 
como grande inovação a 
abordagem de técnicas de 
psicologia associadas ao tra-
balho, o facto de estar inseri-
do, pela primeira vez, numa 
escola primária local, Uni-
dade 23, a utilização de ins-
trumentos moçambicanos de 
base tradicional para enalte-
cer o vasto património musi-
cal do País.
A psicoterapêutica e coorde-

nadora do projecto, Valen-
tina Marolina, médica, disse 
que a nível do bairro foram 
encontradas crianças com ní-
vel de escolaridade baixo, daí 
que foi pensado utilizar téc-
nicas de implementação da 
biblioteca comunitária, para 
que a criança tenha um de-
senvolvimento mais integra-
do.
Valentina disse que o pro-
jecto tem por objectivo con-
seguir e fortalecer a própria 
identidade, melhorar o nível 
de concentração e gerar o 

próprio nível de aprendiza-
gem. Sensibilizar as comu-
nidades e as famílias para 
aprenderem a dar impor-
tância de ver as crianças, 
em particular as raparigas a 
irem para à escola.
De acordo com Valentina, o 
projecto é educação não for-
mal, onde as crianças podem 
adquirir habilidades trans-
versais e melhorarem o nível 
de atenção e concentração. 
Foram feitas muitas activida-
des à volta do trabalho com 
a comunidade, inovando a 
musicoterapia para o bem-
-estar das crianças. 
“A música é algo que sen-
timos mesmo no ventre da 
nossa mãe, porque são sons 
sentidos dentro da vida. A 
música é uma modalidade 
de comunicação que não usa 
símbolos e tem como missão 
essencial, suscitar e trans-
mitir em ritmo, harmonia, 
intensidade e timbre, onde 
cada elemento depende dos 
outros”, disse Marinela Mo-
jane, musicóloga terapêutica 
da Itália.
Monjane disse que a voz é o 
instrumento musical do ser 
humano, que comunica com 
outros, isto é, durante o perí-
odo de gestação da mãe. Nos 
elementos primários, do pon-
to de vista neurológico, a mú-
sica traz a conexão do interno 
para o externo para que se 
transforme ao longo da vida. 
“Criamos constantemente 
mudança no termo da musi-
coterapia, em que o processo 
vem acelerando quando usa-
mos a música para processar 

novas mudanças criadas na 
música e criada em nós. A es-
perança única de cada um de 
nós, é mudar rapidamente o 
comportamento, para que não 
exista barreiras na relação en-
tre grupo de pessoas ao usar 
um canal sonoro musical”, 
disse.
Por seu turno, a psicóloga, 
Marcelina Xai-xai, disse que 
a música visa desenvolver as 
funções potenciais e as capa-
cidades humanas, de forma 
a ampliar a qualidade de re-
lações interpessoais, acesso à 
linguagem e ao estímulo. Por-
tanto, quando a música é for-
te dentro da arte fere a bio-
química e as emoções podem 
se mexer. Quando ouvem-se 
cânticos das músicas sente-se 
paz, logo a música é a medici-
na da alma. 
Marcelina referiu que o bairro 
da Mafalala é um local com 
muitos problemas, alcoolis-
mo, drogas, violência, cheias 
e também é um bairro onde 
a criança pode ter aprendiza-
gem básica sem a estimula-
ção, isso, “leva-nos a perceber 
que a mesma não participa 
nos jardins infantis”.
Afirmou que “a música faz li-
gações do pensamento lógico 
com a planificação das acti-
vidades. A explanação neuro-
lógica deve ser feita ainda na 
infância, quando não feita na 
infância, ao pretender esti-
mular essas áreas, todas elas 
desaparecem ou são substi-
tuídas ao fazer a reeducação 
para definir o que sobra na 
criança que não tem estimu-
lação”.
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Ungulani sempre presente na 
construção histórica de Moçambique

No âmbito da iniciativa 
Escritor do mês, o Ca-
mões – Centro Cultural 
Português, neste mês, 
dedicou espaço ao escri-
tor moçambicano Ungula-
ni Ba Ka Khosa, com vista 
a aprofundar o conheci-
mento do escritor atra-
vés de obras intituladas 
“Ualalapi” e “Orgia dos 
Loucos”, para mostrar a 
forma de reconstrução 
nos tempos do naciona-
lismo.

 Adelina Pinto 

A sessão foi d i -
namizada pelo 
coordenador 
do Movimento 
Literário Ku-

phaluxa, Eduardo Quive, 
na biblioteca “Camões”. 
Contou com a releitura de 
excertos do texto das obras 
“Ualalapi” e “Orgia dos 
Loucos” de Ungulani Ba Ka 
Khosa. Da ideia de destrui-
ção ou a estranha forma de 
reconstrução nos tempos do 
nacionalismo voraz à figu-
ra de Ngungunhane, que se 
confunde com vários per-
sonagens reais; Ualalapi é 
considerado um dos melho-
res 100 livros da literatura.
A releitura das obras fez-
-nos trilhar um caminho, 

que não só nos leva a co-
nhecer o autor, mas como 
nos chama para ler o real 
através da ficção, uma ca-
racterística que, aliás, a es-
crita de Ungulani mantém 
mesmo nas publicações ac-
tuais. Sendo um dos embon-
deiros na areia de literatu-
ra, os admiradores afluíram 
em massa para o conheci-
mento do trabalho que Un-
gulani.
Quive disse que alguma 
mensagem mostra que a ati-
tude de Ungulani é coerente 
na forma de escrever, ser e 
de estar. Nas obras, alguns 
discursos seriam de perso-
nagens mortos com raiva, 
assim como o último discur-
so de Ngungunhane revela 
esse fascínio de ter chegado 
ao fim, quando ainda era o 
começo. Portanto, há um 
conjunto de coisas que pa-
rece só começaram com os 
textos das obras.
Ele frisou que há uma atitu-
de excêntrica de Ungulani, 
que não parece sendo um 
escritor que viveu num País 

estranho, ou por outro lado, 
fosse difícil entender a gera-
ção do escritor. 
“O  ú l t imo  d i s cu r s o  d e 
Ngungunhane foi a praga 
que se colocou sobre nós. 
Percebe-se que literatura só 
tem grandes valores quando 
consegue ser atemporal, isto 
é, a grande literatura não 
morre. Os últimos discur-
sos do imperador de Gaza 
parecem algo que todos te-
nhamos vivido, isso leva-o a 
declarar que as obras “Ua-
lalapi” e “Orgias dos lucos”, 
aparentam terem sido escri-
tos hoje2. 
Acrescentou que “o contri-
buto que as mensagens têm 
para a nova geração, seria 
de dizer que a literatura 
não serve para nada, não 

no sentido de mendicidade 
ou exclusão, mas a utilidade 
da literatura, está em nós, 
através do tempo. A escrita 
feita por Ungulani interes-
sa ao público, pelo facto de 
ser historiador e, realmente 
mostra-nos, por ser a pessoa 
que de facto conhece a his-
tória”. 
Ele referiu que a maneira 

como Ungulani escreve os 
textos deve-se à experiência 
e o benefício de termos um 
escritor que descreve assun-
tos que viveu e que podem 
ser úteis para as próximas 
gerações. Por outro lado, 
a literatura pode ser algo 
mais democrático para per-
ceber a história, assim como 
ajuda a formular questões.

Transcrições de percurso do 
Ungulani na inspiração literária 
Ungulani Ba Ka Khosa, 
nome tsonga (grupo étnico 
do Sul de Moçambique) de 

Francisco Esaú Cossa, nas-
ceu a 1 de Agosto de 1957, 
em Inhaminga, Província 

de Sofala. Formado em di-
reito e em ensino de histó-
ria e geografia, foi cronista 
em jornais, co-fundador da 
revista literária Charrua e 
diretor-adjunto do Institu-
to Nacional de Cinema e 
Audiovisual de Moçambi-
que. 
Exerce actualmente as fun-
ções de diretor do Instituto 

Nacional do Livro e do Dis-
co e é secretário-geral da 
Associação dos Escritores 
Moçambicanos. Com a sua 
obra de estreia, Ualalapi 
(1987), integra a lista dos 
cem melhores autores afri-
canos do século XX, vindo 
a ser desde então larga-
mente premiado.
 É, também, autor de “Or-
gia dos Loucos” (1990), 
“Histórias de Amor e Es-
panto” (1993), “Os Sobre-
viventes da Noite” (2005, 
Prémio José Craveirinha), 
“Choriro” (2009), “O Rei 
Mocho” (infanto-juvenil, 
2012), “Entre as Memórias 
Silenciadas” (2013, prémio 
BCI para o melhor livro do 
ano) e “Cartas de Inhamin-
ga (2017)”. Em Feverei-
ro de 2014, em cerimónia 
ocorrida em Maputo, foi 
condecorado pelo Presiden-
te da República Portuguesa 
com o grau de Grande-Ofi-
cial da Ordem Infante Dom 
Henrique, pelo contributo 
que tem dado para o enri-
quecimento das letras mo-
çambicanas e a divulgação 
de Moçambique e da sua 
cultura a nível internacio-
nal.

Ungulani Ba Ka Khosa.

Eduardo Quive, à direita, do Movimento Literário Kuphaluxa
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Japão apoia a modalidade de Judo
A embaixada do Japão ofereceu diverso material desportivo à Federação Moçambicana de Judo, no 

âmbito de um acordo entre as duas instituições. Este apoia vai permitir a melhoria de trabalho com 
vista ao alcance de bons resultados fora de portas desporto

Muhamad Sidat 
em Nairobi  
O moçambicano mestre 
FIFA em Gestão Desporti-
va, Muhamad Sidat, foi con-
vidado para participar no 
Workshop Regional de Licen-
ciamento de Clubes da CAF, 
que terá lugar no Quénia. 
Sidat, depois de ter parti-
cipado nos jogos da CPLP 
em Cabo Verde, e com uma 
larga experiência como coor-
denador-geral nas diversas 
competições da CAF, desem-
penha paralelamente a fun-
ção de instrutor de licencia-
mento de clubes, onde presta 
assessoria às diversas Federa-
ções de Futebol do Continen-
te Africano.
S egundo  apuramos ,  no 
workshop, em Quénia, esta-
rão presentes representantes 
de licenciamento de clubes 
de diversas federações An-
glófonas e Lusófonas, poden-
do se assinalar a presença de 
congéneres de Egipto, África 
do Sul, Angola, Moçambi-
que, etc. Em contacto com o 
MAGAZINE Independente, 
Sidat frisou que serão deba-
tidos os seguintes aspectos: 
fornecimento às federações, 
uma actualização sobre o li-
cenciamento de clubes ao 
nível CAF, bem como a ac-
tualização completa sobre a 
situação do sistema de licen-
ciamento de clubes de cada 
federação.
Sublinhou que um dos temas 
em destaque será  “a criação 
de um plano de acção deta-
lhado para cada federação a 
fim de estar completamen-
te pronta antes do prazo fi-
nal para o engajamento dos 
clubes nas Competições da 
CAF”. A Confederação Afri-
cana de Futebol tem vindo a 
apostar regularmente no jo-
vem Sidat como um elemento 
preponderante nas diversas 
acções da confederação. 

Alfredo Langa

O combinado nacional de 
basquetebol, na cate-
goria de sub-18 em femi-
ninos, estreou-se muito 
bem no Afrobasket de 
sub-18, ao entrar com 
pé direito no certame 
vencendo os dois jogos 
diante das turmas de 
Cabo Verde e Ruanda. 
O combinado nacional 
vem demostrando bons 
indicadores, merece bons 
resultados nesta prova.

Alfredo Langa

Maputo é pal-
c o  d e  d i s -
p u t a  d o 
Afrobasket 
s ub - 18  em 

femininos, evento a ter lugar 
no pavilhão do Maxaquene. 

O combinado nacional en-
contra-se no Grupo “A” jun-
tamente com o Egipto, Cabo 
Verde e Ruanda.
No grupo “B” temos as se-
guintes selecções: Mali, An-
gola, Uganda e República 
Democrática do Congo.
Neste caso, a selecção nacio-
nal de basquetebol, no seu 
segundo embate ganhou, nes-
te domingo, o combinado do 
Ruanda por 53-46, em jogo 
da segunda jornada do grupo 
A.
No seu jogo de estreia, en-
trou com pé direito na pro-
va, ao vencer a selecção de 
Cabo Verde por 61-32. Com 
estes dois resultados positi-
vos abrem-se portas para o 
seu apuramento aos quatro 
de final. 
O combinado nacional vai 
descansar dois dias, para, 
nesta Terça-feira, defrontar 
o Egipto, naquele que será 
o último embate na fase de 
grupos do mega evento des-
portivo de basquetebol a ní-
vel das seleções, na categoria 

O Ferroviário de Maputo e 
da Beira, Costa do Sol e A 
Politécnica são as quatro 
equipas apuradas para as 
meias-finais da Liga Nacional 
de Basquetebol, em seniores 
masculinos.
O Ferroviário da Beira, de-
tentor do título, venceu o 
Maxaquene por 111-57.
O vice-campeão, Ferrovi-
ário de Maputo, bateu o 
Vaz Team da Beira por 
86-50. O Costa do Sol não 

teve dificuldades para ven-
cer o Ferroviário de Nacala 
por 90-62, o mesmo acon-
teceu entre A Politécnica e 
Desportivo de Maputo por 
58-45. Os jogos das meias-
-finais, a disputarem-se em 
sistema de play off, à me-
lhor de três jogos, arrancam 
a 13 de Agosto. 
A maior competição de bas-
quetebol de Moçambique 
está a decorrer no pavilhão 
do Ferroviário da Beira.

Encontrados os finalistas da 
Liga do basquetebol

dos sub-18.  
Até ao fecho da nossa edição, 
Moçambique liderava com 4 
pontos, seguido de Ruanda 
e Egipto com 3 pontos cada, 
Cabo Verde é o último classi-
ficado com 2 pontos apenas.
Apuram-se para os quartos-
-de-final as oito equipas 
participantes. Nesta fase, o 

1° do grupo A joga com o 
4°do grupo B e o 1° B joga 
com o 4° do A, enquanto o 
2° do A bate-se com o 3° do 
B e vice-versa. 
De referir que o campeão e 
o vice participam no Cam-
peonato do Mundo de sub-
19, a decorrer no próximo 
ano.

Moçambique com bons 
indicadores no Afrobask sub-18
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antonio.marques17@hotmail.com
``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM Inham-
bane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM Nampula, Domingo 
das 18.00horas às 19.00horas e em todo o mundo no site: 
www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco 

TRÂNSFUGAS
Infelizmente sou do tempo em que não se votava! Os gajos da 
PIDE diziam: «Votar uma pivia!..». Alguns desses já se foram; 
os outros e alguns estão feitos “marias’s” arrependidas, Vivos 
da Silva, a sentirem orgasmos de felicidade, quando vêm, o que 
sinto: aniquilar psicológicamente o cidadão.
Mas, como acho de ter capacidade de encaixe, só me resta 
divertir-me com o que a Mcel e a Vodacom ou melhor, algumas 
criaturas que por lá vegetam ou sei lá o que lá fazem..., estão a 
fazer ao signatário desta coluna.
Senhores Rafique e Salimo o que as duas telefónicas estão-me 
a fazer é pior que comer carne de porco!!!
Não, não vou-me esticar!
Mas…sempre que saio para o exterior, os aparelhos dessas 
telefónicas em meu poder entram em colapso. Isto porque, por 
exemplo, cada vêz que tento fazer uma chamada telefónica, 
já em “roaming”, aparece no visor: não registado na rede, as 
chamadas pêlo Watsaap caem e as sms’s só entram quando volto!
Olhem que giro!...
Este foi o introito, como dizia o meu falecido amigo Abel Fife. 
Esse mano, o pai do Hélder, esposo da Briosa, Sílvia!
Vamos mas é escrever sobre as eleições… neste meu muito 
querido País.
Estão à aparecer alguns candidatos, indicados por outros…
partidos que não os seus (?) n’um jogo de transferências, demon-
strando, o norte aliás, o desnorte dos mesmos, em autênticas 
trânsfugas. 
Um País que se preze, deverá sair sempre melhor e maior em cada 
pleito eleitoral. Independentemente dos candidatos e dos vence-
dores. Que não deveriam entrar em jogos de discradilização. 
Neste momento é assustador do que estou-me a aperceber:
-Mudanças de partidos d’alguns que, também já tinham mu-
dado!...
-Alguns partidos que mais parecem “agências de emprego”!...
-Alguns candidatos e aqui vou-me referir ao Samito, que me trata 
ou tratava por tio Toninho; que estou-lhe a pedir para: dar tempo 
ao tempo! Que assuma a sua intenção de querer, desejar e poder 
voar mais alto. Mas… então, que tarimbe em qualquer que uma 
função no País ou em alguma que outra autarquia, para depois 
explodir sobretudo, por ser filho de quem é: o moçambicano 
mais honesto que conheci sem desprimor para outros, que os 
há! Ou seja: mostra serviço primeiro, tal e qual o seu pai o fêz 
d’uma forma intensa, fogosa e muito honesta.
Samito: «Keep calm» e agradece à…. (OJM/OMM/Antigos 
Combatentes pêlo menos do Partido Frelimo) que estão contigo 
e não receies, porque continuarão sempre contigo. Deverás é 
ter outros receios…
Deverá ser esse o teu ponto de partida, para melhorares a situação 
por exemplo dos antigos combatentes, dos aposentados, de como 
melhorar a saúde, a educação, a melhoria de comportamentos e 
atitudes da sociedade, dos quadros nacionais e outras enormes 
questões que formalmente apresentadas aos eleitores, farão de Ti 
o importante Samora Machel Júnior, que Moçambique precisa.
Ahhh! E a tua esposa que vá pr’a luta, porque tu mereces, mas 
agora: Famba Ha Hombe!
Opinião em directo e as cores:
Eneias Comiche: Não me deu nada, mas também não tirou.
Venâncio Mondlane: Um potencial enorme, mas querem-lhe “ 
faz a cama”. Não deveria ser trânsfuga.
Fermando Sumbana: Ele e a esposa têm a obrigação de voarem 
mais alto!

FMF dá ultimato aos clubes 
moçambicanos sobre o licenciamento 

A Federação Moçambicana 
de Futebol (FMF) garantiu 
que, a partir do próximo ano, 
nenhum clube será admitido 
nas provas internas sem estar 
licenciado. Até este momen-
to, os clubes licenciados são: 
Liga Desportiva de Maputo, 
Ferroviário da Beira, União 
Desportiva de Songo e o Fer-
roviário de Maputo.
O maior organismo de fute-
bol de Moçambique, a FMF, 
pretende tomar uma grande 
decisão no nosso futebol para 
mudar um paradigma no que 
diz respeito ao licenciamento 
dos clubes.
Recentemente, a FMF abor-
dou para os seus associados 
a questão de licenciamento 
dos clubes, os que militam 
na segunda divisão sob a sua 

égide, e os que brilham na 
maior prova futebolística de 
Moçambique, Moçambola.   
A FMF avisou que a partir 
de 2019 nenhum clube será 
admitido nas competições in-
ternas sem estar devidamen-
te licenciado. É evidente que 
a questão de licenciamento 
foi aberto como quem diz 
na sua última oportunidade 
para resolver a questão do 
licenciamento para os clubes 
que ainda não o fizeram.     
Nesta exacto momento, no 
País apenas quatro clubes es-
tão devidamente licenciados 
nomeadamente: Liga Despor-
tiva de Maputo, Ferroviário 
da Beira, União
Desportiva de Songo e o Fer-
roviário de Maputo.
Um dos requisitos básicos, 

para se licenciar, segundo a 
FMF, os clubes devem apre-
sentar 70 mil meticais, do-
cumentos que confirmam a 
legalização dos atletas na se-
gurança social, apresentação 
de campo, entre outros itens.
Os clubes não estão a se li-
cenciar e o presidente da 
Federação Moçambicana de 
Futebol, Alberto Simango 
Júnior, disse que “ os clubes 
não têm estado a licenciar-
-se, não por falta de dinheiro. 
O processo de licenciamento 
foi reaberto, para facilitar o 
cumprimento da decisão da 
CAF, pois nem o campeão, 
nem o vencedor da Taça de 
Moçambique podem ir às 
competições africanas sem es-
tarem licenciados”.
A FMF apresentou, na sema-
na passada, a imposição da 
CAF de mudar o calendário 
das provas africanas, a ser 
obedecido pelas federações 
nacionais. Por isso, impõem-
-se a indicação rápida dos re-
presentantes nacionais para 
a próxima edição das Afro-
taças.
A proposta da FMF é de uti-
lizar a classificação final de 
2017. Com isso quer dizer 
que seriam encontrados os 
nomes dos clubes; primeiros 
posicionados na tabela. 
Simango garantiu que, mes-
mo sem a mudança do ca-
lendário interno das com-
petições, Moçambique pode 
participar nas Afrotaças, sem 
qualquer impedimento, des-
de que se indiquem este ano 
os quatro clubes necessários, 
com condições financeiras 
para o efeito e estarem licen-
ciados.Alfredo Langa

Aberto Simango Júnior, presidente da FMF
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Aluga-se mini-buses 
para transporte de 

passageiros, casamentos, 
viagens, excursões, etc.

Contactos; 
843700783/ 847618156 

Aluga-se Para assuntos 
Administrativos e 

Comercias

Email:
Multimediacomercial18@gmail.com

Telemóvel:
820152830/847684840

Baia de Pemba apura-se 
para Moçambola-2019

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

A formação do Baía de 
Pemba, da Província 
de Cabo Delgado, é a 
primeira equipa apurada 
para o Moçambola-2019 
na Zona Norte, faltando 
as regiões Centro e Sul. 
No Moçambola ainda 
não esta definido quem 
de facto desce de divi-
são, mas o Sporting de 
Nampula, praticamente, 
é a primeira candidata 
a cair.

Alfredo Langa

O Moçambo-
l a  caminha 
gradualmen-
te para o seu 
t é rm ino .  A 

disputa pelo título ainda 
continua aberta. Reina, 
ainda, muita incerteza, 
apesar de haver equipas 
quase candidatas ao cer-
tame, nomeadamente Fer-
roviário de Maputo, Liga 

Desportiva de Maputo e 
União Desportiva de Son-
go. 
Na segunda divisão, a tur-
ma do Baia de Pemba foi 
a primeira equipa da zona 
norte a apura-se para o 
Moçambola, faltando, ape-
nas, saírem os vencedores 
da Zona Centro e Sul.
No Moçambola, teorica-
mente, o Sporting de Nam-
pula é a primeira candida-
ta a descer de divisão, mas 
matematicamente tudo 
ainda está em aberto.
Na disputa da 21ª jorna-
da, a União Desportiva de 
Songo venceu a Universi-
dade Pedagógica por 3-2, 
ficando apenas a dois pon-
tos do líder Ferroviário de 
Maputo.     
No Chiveve, o Ferrovi-
ário da Beira bateu o 1º 
de Maio de Quelimane 
por 3-1, o de Nampula 
derrotou o Incomáti de 
Xinavane por três bolas 
sem resposta e o de Na-
cala venceu o Sporting de 
Nampula por 2-0.
Noutras partidas, a Liga 
Desportiva de Maputo 
ganhou ao Desportivo de 
Nacala por 1-0, o Textá-

frica de Chimoio e Ma-
xaquene empataram 1-1, 
na Soalpo. Eis a classi-
f icação: Ferroviário de 
Maputo 38 pontos, Liga 
Desport iva de Maputo 
37, Ferroviário de Nam-

pula 36, UD Songo 36, 
Textáfrica do Chimoio 35, 
Clube do Chibuto 33, Ma-
xaquene 31, Ferroviário da 
Beira 27, Costa do Sol 25, 
Ferroviário de Nacala 25, 
ENH de Vilankulo 24, UP 

Manica 23, Desportivo de 
Nacala 22, 1º de Maio de 
Quelimane 22, Incomáti de 
Xinavane 20 e Sporting de 
Nampula 13 pontos.

Resultados da 19ª jornada

UD Songo-UP Manica 3-2

Resultados da 21ª jornada

Liga Desportiva de Mapu-
to-Desportivo de Nacala    
1-0
T e x t á f r i c a  d e  C h i -
moio-Maxaquene                            
1-1
C l u b e  d o  C h i b u t o -
- E N H  d e  V i l a n k u l o                         
1-1
Ferrov iár io  da Be i ra -
-1ºde Maio de Quelimane           
3-1
Ferroviário de Nampula-
-Incomáti de Xinavane          
3-0
Ferroviário de Nacala-
-Sport ing de Nampula               
2-0
F e r r o v i á r i o  d e  M a -
p u t o - U P  M a n i c a                         
(4ª feira)
Un i ão  De spo r t i v a  do 
S o n g o - C o s t a  d o  S o l              
(4ª feira)

Baia de Pemba vai defrontar-se com os colosos da bola
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Importação & Exportação, Especializado em Material Informático, Escritório e Didáctico
Av. Ahmed Sekou- Touré n° 1078 D R/C Telefax: 21-313615 / 82-3450322/ 843102870
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