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Publicidade

(Maputo) No auge da cam-
panha eleitoral e numa altura em 
que os argumentos para explicar 
as razões da manutenção e cres-
cimento da pobreza são escassos, 
mais uma voz de pensamento 
alternativo, pensamento diferente 
e pensamento de combate tombou. 

Tombou não de morte natu-
ral, mas de morte matada como 
aconteceu com Carlos Cardoso, 
Gilles Cistac e tantos outros que 
ousaram expor publicamente o seu 
pensamento alternativo.

Ao que as circunstâncias 
sugerem, a tática é a mesma. Pri-
meiro é o assassinato público de 
carácter, através das redes sociais, 
para depois mandar os reactivados 
esquadrões de morte para a execu-
ção do trabalho. 

No caso concreto, há inter-
nautas pró sistema expectantes 
pelo recebimento da esmola de 

Anastácio Matavele, crítico do actual status quo, crivado de balas em Xai-Xai

Cobardes voltam a matar 
quem pensa diferente 

- Depois de assassinar, fugir e acidentar, uniformes do Grupo de Operações Especiais 
foram encontrados no carro dos atiradores

agradecimento pelo trabalho (incitação à 
violência e ao ódio) que têm estado a reali-

zar. Eles usam sistematicamente as suas 
contas nas redes sociais para chamar 

(Maputo) O Ministério da Defesa 
Nacional (MDN) deu a conhecer, em 
comunicado distribuído na noite desta 
segunda-feira, que as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) travaram, no sábado, um 
combate contra os malfeitores que, desde 
Outubro de 2017, têm estado a semear terror 
no norte de Cabo Delgado. 

Em resultado do combate, o comu-
nicado fala de abate de nove malfeitores, 
numa ocorrência que teve lugar na zona de 
Limala – Nbau, distrito de Mocímboa da 
Praia, província de Cabo Delgado. 

Recorde-se que Atanásio Ntumuke, 
ministro da Defesa Nacional, visitou, na 

Cabo Delgado

FDS abatem nove malfeitores 
em Nbau

última sexta-feira, na companhia 
do Chefe do Estado Maior-General, 
Lázaro Menete, as unidades milita-
res do teatro operacional norte, na 
província de Cabo-Delgado. A ideia, 
segundo se anunciou, era avaliar a 
prontidão e dar moral às Forças de 
Defesa de Segurança posicionadas 
em vários pontos da provincial.  

Recentemente, foi noticiada a 
entrada, no campo de operações, de 
forces russas, informação que depois 
veio a ser confirmada pelo ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, José Pacheco. (Redacção) 
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Publicidade

Principais Câmbios MZN
 em 06 de Outubro de 2019

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      4,04          4,12 
USD/MT        61,35         62,57
 GBP/MT      75,85         77,37
 EUR/MT     67,21         68,55

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

“Quinta Coluna” a outros moçambica-
nos. Aconteceu há dias, os integrantes 
do conglomerado “Sala de Paz” foram 
todos chamados “Quinta Coluna”, com 
sugestão de que não servem para este país.

A Sala da Paz é uma das principais 
entidades por detrás do barulho sobre 
a necessidade de assegurar condições 
para um processo eleitoral justo, livre e 
transparente. 

E Anastácio Matavele, director 
executivo do Fórum das Organizações 
da Sociedade Civil na Província de Gaza 
(FONGA), membro e dirigente de várias 
outras organizações da sociedade civil, 
voz autorizada para falar de um cresci-
mento económica que não se reflecte no 
desenvolvimento humano, era um dos 
membros dos que os mais “patriotas” 
decidiram chamar-lhes “Quinta Coluna”, 
uma designação usada para se referir a 
grupos clandestinos que actuam dentro 
de um país ou região prestes a entrar 
em guerra. A Quinta Coluna designa um 
grupo que se junta a um outro ajudando 
o inimigo, espionando e fazendo propa-
ganda subversiva.

No caso, é a Sociedade Civil inde-
pendente que é acusada pelo “pensamento 
unidirecional e unânime” de estar ao ser-
viço da oposição (liderada pela Renamo) 
para tomar o poder.  

Meia volta, tendo já o selo de que 
não serve para este país, os executores 

foram fazer o seu trabalho final, tal qual 
aconteceu com o professor e constitu-
cionalista Gilles Cistac. 

Anastácio Matavele era também 
professor universitário no país e na 
África do Sul e era uma das figuras 
disponíveis para debater o país real. 
Um debate desprovido de paixões 
político-partidárias. Ele era o líder da 
observação eleitoral em Gaza. 

Tudo aconteceu na manhã de on-
tem, na cidade capital de uma província 
conhecida por alto nível de intolerância 
política, tal como se tem visto no actual 
processo de caça ao voto. Imagens de 
Gaza demonstram uma província na 
qual, definitivamente, é proibido ser 
da oposição. Até as autoridades locais, 
a exemplo da Polícia da República de 
Moçambique, não consegue disfarçar 
a sua paixão pelo partido no poder e 
intolerância em relação a tudo que se 
associe à oposição. 

Segundo informação tornada 
pública pela Sala da Paz, Matavel foi 
baleado por volta das 11 horas, ins-
tantes depois de sair da formação de 
observadores eleitorais da Joint, uma 
Organização da Sociedade Civil. Consta 
que Anastácio Matavele fez a abertura 
do evento e, de seguida, retirou-se do 
local na sua viatura, tendo os malfeitores 
o seguido e o baleado. Fala-se de terem 
sido disparados dez tiros. Ou seja, dis-
parar mesmo para não falhar a missão. 

Fuga e acidente
Depois de macabro acto, os malfei-

tores saíram do local usando uma viatura 
de marca Toyota Mark X, e minutos 
depois envolveram-se num aparatoso 
acidente, enquanto tentavam fugir. No 
local do acidente, dois perderam a vida 
e outros sofreram ferimentos. Um fugiu 
e dois foram neutralizados. Diz-se que 
eram cinco no total. 

Sistema por detrás do 
assassinato 

Mais um bárbaro assassinato 

consumado, a Sala da Paz não tem dú-
vidas. A morte de Matável só pode ter 
sido encomendada pelo regime num acto 
claro de intimidação para que os seus 
membros parem de fazer observação 
eleitoral apurada.

Aliás. Recordam-se do assunto do 
empolamento dos números do censo 
eleitoral em Gaza? Em que mais de 300 
mil eleitores foram acrescentados, con-
trariando os números do censo geral da 
população e habitação? Pois, o assunto es-
tava na órbita de investigação de Matavele, 
através de trabalhos da Sociedade Civil.

A Salas da Paz associa a morte do 
seu membro à esta situação de “eleitores 
fantasmas”. A ideia é que o sistema sabe 
da investigação e quer intimidar a todos 
para que a investigação não avance. 

Diz a Sala da Paz que estes actos 
são contra os direitos humanos e contra 
liberdade de expressão plasmados na 
Constituição da Republica. 

Assim, apela as autoridades com-
petentes para uma investigação aturada, 
com vista a encontrar-se os autores de 
mais um crime. Mais um acto bárbaro que 
vem provar o quão se é perigoso pensar 
alternativamente no país. 

“A Sala da Paz apela ainda aos seus 
observadores eleitorais na província de 
Gaza para que continuem a levar avante o 
seu trabalho, reportando todos os inciden-
tes eleitorais com isenção, transparência e, 
sobretudo, com rigor e profissionalismo. 
Vamos continuar a trabalhar para honrar 
o nosso colega e amigo”, disse, esta 
segunda-feira, Albino Luís, presidente da 
Sala da Paz na cidade de Maputo. 

Desentendimentos no FONGA
Por outro lado, Anastácio Matavele 

vinha travando, há bom par de anos, uma 
batalha tremenda com alguns associados 
no FONGA. Tudo girava em torno de 
acusações de má gestão protagonizada 
por Anastácio Matavele, razão encontrada 
pelos descontentes para lançar uma cam-
panha pública contra o director executivo 
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(No Recinto da Escola Náutica) 
Reservas pelo tel:21301408, 
843053209, Fax:21327691

E-mail: maputowaterfront@tdm.co.mz
Site: www.maputowaterfront.net
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 de segunda à domingo
 Almoço Expresso -  12h – 15h00

De Segunda a Sexta-Feira  Sopas - 130,00Mt e pratos sabo-
rosos da  cozinha tradicional Mocambicana, servidos  em 
menos de 10min, para satisfazer o seu paladar - 300,00Mt

Todas Sextas, 19h  Jantar Dancante com Alexandre Mazuze
Todos Sábados, 19h   Música internacional com Zé Barata ou Fernando Luís

Todos Domingoss, 13h  Almoço com Animaçao do DJ Residente

 08 de Outubro  - Sopa de Vegetais, Arroz de Pato    
09 de Outubro  - Sopa  Creme de Grao de Bico, Lulas Recheada,  Arroz 
Basmati, Salada Mista

da organização, até de assassinato de 
carácter.

Entretanto, porque entendia 
estar de consciência limpa, Anastácio 
Matavele nunca aceitou abandonar o 
FONGA, mesmo com a realização de 
uma suposta Assembleia Geral que o 
destituiu. 

Sabe-se que maior parte dos 
contestatários são, directa ou indirec-
tamente, ligados ao poder no dia, pelo 
que se sugeria que a ideia de fundo na 
luta pelo poder tinha muito a ver com 
o incómodo que Anastácio Matavele 
representa ao poder do dia, particular-
mente da província de Gaza. 

Grupo de Operações Especiais
No país, houve sempre um dado 

assente de que a composição dos “es-
quadrões de morte” era necessariamen-
te feita de agentes ligados à Polícia da 
República de Moçambique, a mando do 
poder do dia. Especialmente, a suspeita 
vai para agentes da antiga Polícia de 
Investigação Criminal, actual Serviço 
de Investigação Criminal. 

Ora, na viatura na qual seguia 
o bando dos três assassinos, foram 
encontrados uniformes do Grupo de 
Operações Especiais, entidade ligada 
à Unidade de Intervenção Rápida, da 
Polícia da República de Moçambique. 
O Grupo de Operações Especiais exer-
ce, também, em alguns momentos, a 
função de garantir segurança ao Pre-
sidente da República. 

Estamos a trabalhar
O director provincial do Serviço 

de Investigação Criminal em Gaza, 
Belmiro Guinda, disse a jornalistas, 
a meio da tarde de ontem, que a sua 
instituição estava a trabalhar para es-
clarecer a ocorrência que tirou a vida 
a Anastácio Matavele. 

Disse que as linhas de investi-

gação estavam concentradas nos dois 
atiradores capturados, depois do aci-
dente da viatura na qual tentavam fugir. 
Confirmou que eram cinco, tendo dois 
perdido a vida no acidente, um fugido 
e dois capturados. Dos capturados, um 
está a receber tratamentos no hospital 
provincial e outro sob custódia numa 

unidade policial da província. 
Há indicações, segundo disse, de 

que o atirador que conseguiu fugir levou 
consigo armas de fogo, mas no carro foram 
recuperadas duas pistolas.

O dirigente não confirmou que o gru-
po era composto por membros do Grupo de 
Operações Especiais. (Eduardo Conzo)

(Maputo) O ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Ernesto Max Tonela, 
e o administrador delegado da Eni, Clau-
dio Descalzi, assinaram, na tarde desta 
segunda-feira, em Maputo, um Memoran-
do de Entendimento para a definição de 
projectos de desenvolvimento sustentável 
e de decarbonização. A assinatura foi 
presenciada pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi. 

O que se sabe até aqui é que o memo-
rando estabelece a cooperação entre a Eni 

Desenvolvimento sustentável e decarbonização em 
Moçambique 

ENI apoia protecção de 1 
milhão de hectares de florestas
…e esta manhã a Mozambique Rovuma Venture anuncia 
a sua Decisão Inicial de Investimento, mais um evento que 

vem “fortificar” a campanha eleitoral da Frelimo
e o Governo de Moçambique na definição 
de iniciativas conjuntas para apoiar a Agen-
da Nacional e Local de Desenvolvimento 
Económico e Social de Moçambique. As 
iniciativas serão definidas dentro do

âmbito dos Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável das Nações Unidas 
(ODSs), e das Contribuições Determinadas 
Nacionalmente e empreendidas por cada 
país para reduzir as emissões nacionais 
e adaptar-se aos impactos das mudanças 
climáticas como parte do acordo de Paris.
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As áreas de cooperação incluem 
redução de emissões, promoção da 
conservação e gestão sustentável das 
florestas, e aprimoramento dos stocks 
de carbono florestal, no âmbito das 
iniciativas de REDD +. O objectivo 
inicial é a proteção de um milhão de 
hectares de florestas, o que irá permitir 
o offset da futura produção de CO2 dos 
projectos da Eni no país. 

Outras iniciativas dizem respeito 
ao acesso à energia (ODS 7), industria-
lização, inovação e desenvolvimento 
de infraestruturas (ODS 9), gestão 
sustentável das florestas (ODS 15), 
acção contra as mudanças climáticas 
e impactos ambientais (ODS 13), 
acesso à educação e formação (ODS 
4, 8), diversificação económica (ODS 
8), acesso à água (ODS 6) e acesso à 

saúde (ODS 3).
A Eni está presente em Moçam-

bique desde 2006, após a aquisição 
de uma participação na concessão da 
área 4, na bacia do Rovuma Offshore, 
no norte do país. Entre 2011 e 2014, a 
Eni descobriu reservas supergigantescas 
de gás natural nos reservatórios Coral, 
Complexo Mamba e Agulha, contendo 
aproximadamente 2,400 mil milhões de 
metros cúbicos de gás.

Na manhã desta terça-feira, a Mo-
zambique Rovuma Venture, operadora 
da área 4, da qual faz parte a italiana 
ENI, vai anunciar a sua Decisão Inicial 
de Investimento no projecto denomina-
do Rovuma LNG. É mais um anúncio 
de investimento que vai ampliar o 
repertório discursivo da Frelimo na 
campanha eleitoral que entrou para a 
última semana. (Redacção) 

(Maputo) Elas estão lá. Falam de 
avanços significativos ano após ano. 
Entretanto, não se mostram satisfeitas 
porque entendem dispor de capacidade 
para ombrear em pé de igualdade com 
o homem, até em termos de numéricos, 
não em jeito de favor, mas por conquista 
e demonstração de competência. 

Egna Sidumo é académica e falou 
do assunto na quinta-feira da semana 
passada. A mesa redonda com as ligas 
femininas dos partidos políticos de-
correu sob o tema: Papel das Mulheres 
das Ligas Femininas para a Inclusão de 
Questões de Género nos Manifestos dos 
Partidos Políticos para o Quinquénio 
2019-2024”.  

Disse ela que apesar dos signifi-
cativos avanços, as desigualdades de 
género em torno das eleições no país 
continuam a representar um sério desa-
fio quanto à participação das mulheres 
no espaço político. 

“As mulheres são consideradas 
ectópicas em todos os sistemas polí-
ticos, e aquelas que representam as 
alas femininas dos partidos são usadas 
exclusivamente para ajudar a democra-
cia dos seus respectivos partidos, não 
são necessariamente parte da solução” 

Emancipação da mulher na política

Ala feminina fala de corrupção 
nos processos de selecção  

– explicou ela, intervindo na sessão. 
A abordagem foi completada com a 
ideia de que “independentemente dos 
partidos em que estão filiadas, elas 
enfrentam as mesmas dificuldades e 
desafios de ascensão, nos sistemas pa-
triarcais incorporados nos seus partidos 
políticos e nos sistemas de corrupção 
e exploração sexual’’. 

Para elucidar a sua colocação 
falou da participação política das 
mulheres a nível nacional. Focalizou 
o actual processo eleitoral, no qual de 
um universo de candidatos na ordem 
de 30 para governadores provinciais, 
isto para a Frelimo, Renamo e Movi-
mento Democrático de Moçambique, 
constem unicamente quatro mulheres. 
Esta imagem, segundo ela, deixa claro 
a participação periférica da mulher, 
imposta por uma sociedade que se pode 
considerar machista. 

Segundo a académica, no que 
diz respeito às últimas eleições autár-
quicas, do universo das 53 autarquias 
do país, estão no dirigismo municipal, 
apenas seis mulheres, o que equivale 
a 11 por cento. Enquanto isso, oito 
mulheres são presidentes das Assem-
bleias Uatrquicas, o que corresponde 

a 15 por cento. 
No global, Sidumo referiu os desafios 

da participação das mulheres na vida política 
podem ser analisados em alguns níveis como 
individual, cultura e educacional. 

“Ao nível cultural, a supremacia mas-
culina ainda influencia o cenário político do 
nosso país e por causa dessa supremacia, as 
mulheres se auto - excluem da participação 
política por causa da cultura opressiva con-
vencida de que a política e a liderança são 
exclusivas para os homens’” – apontou. 

Quanto ao sistema político, ela apontou 
mais a corrupção ao nível do funcionamento 
interno dos partidos políticos, uma vez que a 
igualdade de gênero é implementada através 
da vontade e da sensibilidade do líder político, 
sem vinculação legal para o tal acto. 

‘’Há ou tem havido uma manifesta alta 
de vontade política e comprometimento por 
parte de líderes políticos e dos governos 
relativamente às discussões e decisões pela 
igualdade de gênero, embora haja avanços 
consideráveis rumo à paridade nos parla-
mentos e nas autoridades locais. Dentro dos 
partidos políticos continua a prevalecer uma 
manifesta supremacia dos padrões patriar-
cais’’ – acusou. 

Por sua vez, a representante do Fó-
rum Mulher, Withney Sabino, disse que a 
organização da qual faz parte está a usar o 
manifesto do processo autárquico para sen-
sibilizar as organizações políticas a prestar 
maior atenção às principais necessidades  e 
práticas das mulheres de modo que façam  
parte do processo de advocacia a favor da 
ascensão da mulher na política. 

“A nossa primeira preocupação apesar 
de não estarmos a ser progressistas em termo 
de números de mulheres em cargos e chefias 
na tomada de decisão a nível das Assem-
bleias, nós ainda somos o décimo quarto país 
do mundo, em termos de representação de 
mulheres, o que é preocupante para nós. Isso 
nos faz questionar as dinâmicas do poder na 
nossa sociedade’’ – anotou, alegando que a 
proposta que o manifesto traz é o modelo 
mais evidenciado a nível da região da SADC 
e noutras regiões de África. 

Sabino apelou que os partidos políticos 
sejam inclusivos e que trabalhem no sentido 
de atingir a paridade eleitoral para que não 
haja discriminação das candidaturas das 
mulheres e os manifestos indiquem, de forma 
clara, as propostas no ponto de tomada de 
decisões a serem ocupadas por mulheres. 
(Sérgio Carimo)
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(Maputo) A Total anunciou esta 
segunda-feira que nomeou Ronan Bes-
cond como Vice-Presidente e Director 
Geral para Moçambique do projecto 
Mozambique LNG. Ronan Bescond, 
cuja nomeação tem efeitos imediatos, 
estará baseado em Maputo. Este novo 
cargo vem adicionar-se ao seu cargo de 
Director Geral da Total Moçambique. 

O anúncio segue-se à confirmação 
de que a operação para transferência do 
Projecto Mozambique LNG, anterior-
mente operado pela Anadarko, para a 
Total foi concluída. Ronan Bescond, de 
nacionalidade francesa, trabalha na Total 
há 20 anos. Tem uma vasta experiência 
nos negócios da Total - tanto upstream, 
assim como downstream - incluindo uma 
longa história com os projectos de GNL 
da empresa na Austrália, Angola, Nigéria 

Vice-presidente e director geral do Mozambique LNG 

Total nomeia novo dirigente
e Omã. A sua mais recente missão foi a 
de Director Geral da Total no Zimbabwe. 

Bescond afirma estar feliz em assu-
mir a liderança do Mozambique LNG no 
país, valendo-se dos conhecimentos e da 
experiência de classe mundial da Total, 
bem como das bases sólidas estabelecidas 
pela Anadarko.

 “Com a Decisão Final de Investi-
mento tomada e a construção em curso, 
o Mozambique LNG está a todo vapor”, 
afirma Bescond. 

“A Total tenciona manter a continui-
dade do Projecto, com base nos alicerces 
sólidos estabelecidos pela Anadarko 
e seus parceiros, para desenvolver o 
projecto com os mais altos padrões de 
segurança e integridade, no interesse de 
todos os envolvidos, incluindo o Governo 
e o povo moçambicano.” (Redacção) 

(Maputo) As primeiras mulheres 
empreendedoras que beneficiaram do 
apoio financeiro e técnico da Gapi, no 
âmbito do Programa de Promoção e 
Empoderamento da Mulher Empreen-
dedora, viram os seus negócios ganhar 
outra dinâmica e o resultado das suas 
actividades é visível tanto a nível pessoal, 
como no das pessoas que encontraram 
nos mesmos uma fonte de emprego.

Este programa surgiu da necessida-
de de aumentar a participação da mulher 
na esfera económica, mas sobretudo para 
que este segmento social tire benefícios 
dessa participação. 

O programa envolve uma com-
ponente de assistência técnica que 
compreende apoio na transposição da 
ideia de negócio em plano de negócio, 
assistência nas vertentes legal, fiscal, de 
contabilidade, marketing, entre outros 
aspectos que vierem a ser identificados 
como decisivos para o sucesso de cada 
negócio. 

A outra componente é a de financia-
mento aos projectos, a ser efectuada em 
função das necessidades e especificida-
des do negócio, podendo ser feito através 
da concessão de crédito, prestação de 
garantias ou mesmo a médio prazo, por 

Intervenção da Gapi impacta 
economia de mulheres

via de participações financeiras.
Maria Sibia, da empresa Casa do 

Campo Lda., que produz ovos de codorni-
zes, é uma das beneficiárias que diz  que 
“comecei a produzir e a comercializar 
uma média de 200 ovos por mês e com o 
apoio da Gapi estou a aumentar a minha 
capacidade para cerca de 1.200 ovos por 
mês, para responder à procura e à pressão 
do mercado. O meu produto já está nos 
supermercados da cidade de Maputo”. 

Numa visita recentemente efec-
tuada pela equipa do programa, Sibia 
mostrou os esforços que estão a desen-
volver com vista a expandir a produção de 
ovos férteis, sendo que para tal estão em 
processo de construção de uma capoeira 
maior, num novo espaço apresentado à 
referida equipa.

Outra beneficiária, cujas activida-
des estão a ter um grande impacto, pese 
embora a base da matéria-prima tenha 
sofrido um revés com a ocorrência do 
ciclone Kenneth, que afectou, dentre ou-
tros distritos, o de Ibo, local onde é feita 
a plantação do café, é Iolanda Almeida 
que, através da empresa INMA Agrone-
gócio, está a processar e comercializar 
o “café do Ibo”.

Aliás, esta empresa foi vencedora no 

concurso SANBio FemBioBiz 2018, o 
que levou a Gapi, dentro da sua estratégia 
de criação e promoção do empresariado 
nacional e de negócios sustentáveis e com 
impacto na geração de renda e emprego, a 
premiá-la e financiá-la, tal como a outras 
quatro empresas, melhores classificadas 
no referido concurso de modo a contri-
buir para o melhoramento e aumento da 
produtividade das mesmas.

As actividades desta mulher em-
preendedora têm grande impacto na 
economia local, dado que envolve cerca 
de 120 membros, dos quais 50 são mu-
lheres, agrupados em associação e tem 
como um dos principais marcos o traba-
lho apresentado em 2015, num evento 
internacional decorrido na Itália, onde o 
café produzido por eles foi classificado 
como um dos melhores do Mundo.

Iolanda Almeida reconheceu e 
agradeceu a intervenção da Gapi que 
“nos permitiu aumentar as quantidades 
de aquisição da matéria-prima. Isso, 
além de nos permitir termos uma melhor 
resposta à procura e contribuir para que 
os agricultores aumentem as suas rendas. 
Melhoramos também os métodos de 
processamento do café e aumentamos as 
quantidades, o que pressupôs acrescen-
tarmos os postos de trabalho, sobretudo 
com pessoal jovem”.  

Aurora Psico, que lidera este pro-
grama e liderou as visitas, realçou que 
“o maior diferencial deste programa  
consiste na integração de serviços de 
assistência técnica e financeira a pro-
jectos de negócio pertencentes e geridos 
por mulheres. Nesta fase de arranque, a 
Gapi  alocou para já um orçamento de 
cinco milhões de meticais”.

Ainda de acordo com Psico, a 
Gapi está em negociações para alargar 
o orçamento a este Programa que espera 
poder expandir ainda este ano. “Além 
disso, tal como já vem fazendo noutros 
programas, a Gapi está aberta a parcerias 
com a banca comercial para que esta 
crie melhores condições de acesso ao 
financiamento”, reforçou, para finalizar 
dizendo que

“o que a Gapi pretende com este 
programa é contribuir para a igualdade 
do género, o que implica capacitar a mu-
lher, dotando-a de condições necessárias 
para o seu empoderamento económico, 
permitindo-lhe a apropriação da riqueza 
gerada pelas suas iniciativas empreen-
dedoras.” (Redacção) 


