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“Pneus em chamas e troncos 
não resolvem crises”

Os pneus em chamas e troncos 
colocados nas estradas não re-
solvem crises, nem irão minimizar 
o alto custo de vida que Moçam-
bique, a região e o mundo estão 
a sofrer, como consequência, pri-
meiro, do impacto da Covid-19, e 
agora da guerra entre a Rússia e 
Ucrânia, afirmou Roque Silva, Se-
cretário-geral da Frelimo, nos en-
contros separados que manteve 
sexta-feira, na capital do país, com 
a Associação   de Médicos Tradi-
cionais de Moçambique (AM-
ETRAMO), Associação dos Opera-
dores e Trabalhadores do Sector 
Informal (ASSOTSI)  e com a Asso-
ciação Moçambicana do Comér-
cio Transfronteiriço (MUKHERO). 
O objectivo, segundo Roque Silva, 
era de a Frelimo reflectir e buscar, 
juntamente com estes segmen-
tos da sociedade moçambicana, 
caminhos para minimizar o alto 
custo de vida que quinta-feira da 
semana passada, 14 de Julho, es-
tremeceu as cidades de Maputo, 
Matola e Beira, em forma de mani-
festação geral.

SG da Frelimo Roque Silva falando na reunião com membros da AMETRAMO

- Afirma Roque Silva, Secretário-geral da Frelimo, em encontros separados com a AMETRAMO, ASSOTSI e MUKHERO
-“A melhor forma de atacarmos o custo de vida é apostarmos na produção e definirmos as áreas prioritárias, ao mesmo 
tempo resolver os problemas que afectam a actividade dos operadores do comércio informal, como forma de facilitar e 
flexibilizar todo o processo de trocas comerciais”, referiu o SG

ANSELMO SEMGO                              
Email: Sengoans@yahoo.co.br

Roque Silva explicou à AMETRAMO, 
ASSOTSI e Mukhero que os encontros 
se enquadravam no papel que os 
partidos políticos devem desempen-
har na sociedade, no que concerne à 
auscultação dos vários segmentos da 
sociedade e tomada de iniciativas que 
influenciem a adopção pelo governo 
das autarquias locais e de outras enti-
dades públicas de políticas que tragam 
soluções aos problemas que afectam a 
população e promovam desenvolvim-
ento sócio-económico equilibrado.

Lideradas por Fernando Mathe, Ra-
mos Marrengula e Sudecar Novela, 
estas associações vivem o dia-a-dia 
da sociedade, discutem com vários 
actores os problemas do país, ou-
vem ideias e sentimentos do que 
deve ser feito para melhorar as 
acções do Governo, no esforço 
colectivo de criar bem-estar dos 
moçambicanos.

No segundo encontro, que 
juntou na mesma sala mem-
bros da direcção da ASSOTSI e 
Mukhero, o Secretário-geral da 
Frelimo frisou que Moçambique 
é um país que pertence a todos e 
saudou os comerciantes informais 
pela sua contribuição no desenvolvi-
mento do país, sem a qual, se calhar, as 
dificuldades enfrentadas seriam piores 
que agora.

“Sabemos que o país ainda não 
produz o suficiente para alimentar o 
povo em todos aspectos, mesmo aq-
uilo que produz o Governo não tem 
capacidade de por si só estabelecer de 
forma estruturada a ligação entre os 
centros de produção e os centros de 
consumo”, disse Roque Silva.

Para ele, se não há ligação en-
tre estes dois centros a vida 
da população é pos-
ta em causa.

“Os que com muita dificuldade, 
muito sacrifício têm trabalhado no es-
tabelecimento desta ligação entre os 
centros de produção e de consumo 
têm sido, muitas 
vezes, os 
oper-

adores 
informais”, 

referiu.
O exemplo, de acordo 
com o SG da Frelimo, 

pode ser visto nas 
estradas em 

que centenas de camiões transpor-
tam as “mamanas” com produtos que 
alimentam a população, assim como 
ao longo das estradas nacionais, onde 

camiões-cavalo transportam tonela-
das de milho de Malema, na província 
de Nampula, e feijão de Niassa para 
Maputo.

“Os operadores informais unem o 
país através da produção, compra e 
venda, às vezes sem olhar para o vol-
ume do lucro que ganham e só dá 
para comprar cadernos e pão, e não 
muito mais do que isso”, reconheceu. 

“Fazem isso pela consciência que 
têm de que este país precisa de cada 
um de nós para poder crescer”, afirmou 
Roque Silva, acrescentando que tam-
bém a Frelimo sente o orgulho de ho-
mens e mulheres que não tendo opor-
tunidade de se empregar no Estado ou 
de ter emprego em grandes empresas 

contribuem para o desenvolvi-
mento de Moçambique, a 
partir desta actividade.

Falar do comércio infor-
mal é, de acordo com o SG da 

Frelimo, falar de uma frente de 
desenvolvimento.
“Sentimo-nos impressionados pelo 

dinamismo, particularmente das mul-
heres que operam no sector informal, 
e isso mostra que, afinal, é possível em-

preender”, frisou.
Nesse contexto, Roque Silva 

chamou à colação a necessidade dos 
moçambicanos, homens e mulheres, 
serem solidários colectivamente e as-
sim chegarmos muito mais longe que 
a fase actual.

“Queria vos encorajar a continuar 
a acreditar que o moçambicano é ca-
paz de fazer melhor sem precisar de 
estrangeiros. E é por isso que temos 
estado a trabalhar com as instituições 
públicas, e esse é um grande desafio 

do Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, no sentido de 

criar me-

canismos de facilitação para licen-
ciamento das actividades económicas, 
porque constitui ainda um problema, 
contrariamente ao que acontece 
noutras praças do mundo”, disse.

SUFOCO DA COVID-19

Entretanto, como resultado da 
declaração em Janeiro de 2020, pela 
Organização Mundial de Saúde, a 30 
de Janeiro de 2020, da pandemia da 
Covid-19 como uma emergência de 
saúde pública de âmbito internacional, 
e tendo o Governo de Moçambique 
adoptado medidas de prevenção que 
restringiram a movimentação e re-
uniões de pessoas, suspensão de aulas 
e introdução do teletrabalho, o sector 
informal ficou abalado.

“Nós reconhecemos que passaram 
por momentos difíceis e que se não 
fossem homens e mulheres que acr-
editam em vós próprios, acreditamos 
que, por estas alturas, ninguém estaria 
ainda a fazer negócio. Mas não havia 
saída porque só com aquelas medidas 
do Governo conseguimos sair muito 
cedo da fase e podermos retomar 
nossa vida normal e relançar a nossa 
economia”, disse Roque Silva.

Referiu ainda que a visão do Presi-
dente da República foi acertada, em-
bora nunca tenha concordado com a 
ideia de fechar tudo como aconteceu 
noutros países como a África do Sul, 
por exemplo.

Na mesma ocasião, o SG da Frelimo 
fez saber que a situação do terrorismo 
em Cabo Delgado continua compli-
cada e o Governo está a fazer esforço 
na busca de soluções para o problema.

“Se não fosse a entrega dos nossos 
jovens das FDS com o apoio dos nos-
sos irmãos do Ruanda e dos países da 
SADC, por estas alturas estaríamos a fa-
lar do terrorismo em muitas províncias 
de Moçambique e não somente de al-
guns distritos de Cabo Delgado. Então, 
se os terroristas continuam afunilados 
àqueles distritos, e cada vez mais a 
perder terreno, é graças ao empenho 
do Governo e grande determinação 
do nosso Presidente Filipe Jacinto Ny-
usi”, salientou.

CRISE

Neste capítulo, Roque Silva fez sa-
ber aos comerciantes informais que 
o mundo está em crise, provocada, 
primeiro, pela pandemia da Covid-19, 
cujos efeitos e a própria doença ainda 
não terminaram.

“A Covid-19 abalou a economia 
do mundo porque os centros de 
produção estavam limitados com o 
encerramento das fábricas. E quando 
isso acontece significa que a procura 
vai aumentar porque a oferta diminuiu 
e, consequentemente, a tendência dos 
preços é de subir”, explicou.

Por isso, um dos impactos na vida foi 
a subida de preços. “Felizmente, com a 
vacinação e outras medidas a situação 
da Covid-19 no mundo melhorou e os 
indicadores económicos também. E 
quando a economia estava a ficar reani-
mada, de repente surgiu esta guerra 
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Falando em conferência de impren-
sa convocada para reagir à tentativa 
de manifestação ocorrida quinta-feira 
nas cidades de Maputo, Matola e da 
Beira, Razaque Manhique aconselhou 
a população a não aderir ao chama-
mento para as manifestações violen-
tas porque nada pretendem senão 
destruir e saquear bens públicos e 
privados.

No entanto, explicou que a  
destruição de infra-estruturas sócio-
económicas públicas e privadas, tal 
como estava para  se verificar, seria 
um grande retrocesso nos esforços 
do Governo, e não só, que têm sido 
desencadeados para prover melhores 

condições de vida.
Daí que ressaltou que os moçambi-

canos sempre souberam resolver  os 
seus problemas, em todas as fases da 
sua história, por vias pacíficas, com o 
diálogo como instrumento primordial.

Aliás, o primeiro secretário da Fre-
limo na capital do país observou que 
Moçambique, enquanto Estado de 
Direito Democrático, tem precon-
izado mecanismos jurídico-legais  que 
qualquer cidadão deve recorrer a eles 
para manifestar a sua inquietação ou, 
sobretudo isso, aconselhar o Governo 
sobre boa governação.

Neste contexto, Razaque Manhique 
encorajou a população a continuar 

firme nas suas acções de trabalho ho-
nesto e sincero, bem como a desviar-
se e a denunciar os grupos de agitado-
res que pretendem aproveitar-se do 
caos para saquear bens alheios. 

“Colocar barricadas nas estradas, 
atirar pneus para a estrada e partir 
infra-estrututuras não é uma forma 
correcta de manifestar opinião. Por isso 
apelamos à calma”, referiu.

Segundo o primeiro secretário 
da Frelimo na cidade de Maputo, a 
situação difícil em que os munícipes 
de Maputo, a população moçambi-
cana, e o mundo de um modo geral 
se encontram exige a contenção e 
busca de soluções sustentáveis, uma 
vez que o custo de vida não é algo 
isolado neste momento. Nesse pris-
ma, Razaque Manhique frisou que 
“as dificuldades que temos estado a 
assistir não estão somente no nosso 
país. Por isso queremos apelar à nossa 
população para que se mantenha 
calma. Que não adira às manifesta-
ções”, exortou.

Ainda na mesma conferência de 
imprensa, o primeiro secretário na 
cidade de Maputo falou também do 
combate ao terrorismo em Cabo Del-
gado, onde pediu às Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) a continuarem o 
seu papel de garante da ordem e tran-
quilidade pública, criando todas as 
condições para que nenhum bem seja 
destruído.

Apelou ainda aos agentes económi-
cos e transportadores de passageiros a 
criarem condições para que se façam 
à rua e realizem as suas normais activi-
dades.

Agitadores pretendem  empurrar 
o país para o caos

O primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, Razaque Manhique, condena a difusão de mensagens 
nas redes sociais convidando a população a aderir a manifestações, alegadamente em protesto contra o custo 
de vida. Estas mesmas pessoas, de acordo com Razaque Manhique, que nunca dão a cara pretendem  criar 
confusão e agitação no seio da população, confundir os trabalhadores honestos e empurrar o país para a crise.

porque estamos numa economia lib-
eralizada, sob risco de indo tirar dinhei-

ro para comprar os buracos e depois 
ficar sem capacidade de realimentar o 
comércio”, esclareceu.

“Este é o grande risco das guerras 
no mundo, das epidemias, porque 
elas depois influenciam a dinâmica do 
mercado e podem colocar a economia 
global numa situação de colapso”, fri-
sou Roque Silva.

Portanto, “a única saída que digo 
que não vale é de dizer às pessoas para 
queimarem pneus na rua. Até podem-
os mobilizar as pessoas para fazer 
isso, mas só se efectivamente no dia 
seguinte isso aumentar a produção e 
produtividade e consequentemente a 
baixa de preços dos produtos”, afirmou.

Acrescentou que “carregar troncos 
e deixar na estrada também não é 
solução para baixar os preços. Seria 
sim se no dia seguinte esses troncos se 
transformassem em combustível para 
abastecer carros e alimentar a indústria 
agrícola ou se se transformassem em 
arroz, óleo e em farinha de milho ou de 
trigo. E não é isso”.

Com efeito, o SG da Frelimo aponta 
que a solução passa necessariamente 
por a população usar a força que em-
prega para carregar pneus e troncos 
para as estradas e aplicar na mach-
amba para produzir comida e assim 
reduzir a dependência dos países es-
trangeiros. 

Este esforço, segundo Roque Silva, 
demonstra  que o país é possível 
viver sem depender das importações, 
quando em 2015 o FMI e os outros 
parceiros de cooperação internacional 
decidiram cortar financiamento ao 
Orçamento do Estado por causa das 
“dívidas ocultas”.

Na altura, de acordo com o SG da 
Frelimo, o Presidente Nyusi orientou e 
mobilizou os moçambicanos a apostar 
na produção interna de frangos. 

“Hoje, cerca de metade do frango 
consumido no país é de produção 
interna. O mesmo acontece na 
produção de ovos”, indicou o dirigente 
político, para de seguida frisar que os 
custos de produção que se registam 
em Moçambique derivam do facto de 
as matérias-primas e outros insumos 
serem ainda importados.

“A melhor forma de atacarmos 

o custo de vida é apostarmos na 
produção e definirmos as áreas priori-

tárias, e ao mesmo tempo resolver os 
problemas que afectam a actividade 

- Denuncia primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, Razaque Manhique

da Rússia com a Ucrânia”, disse.
“Como é que podemos transformar 

esta crise em oportunidades? Temos 
muitos recursos e gente trabalhado-
ra?”, questionou Roque Silva, depois de 
explicar que as pessoas devem com-
preender que a guerra entre a Rússia 
e Ucrânia está a afectar todos os países 
do mundo e poderá ser pior na Europa 
quando entrar  o Inverno, porque de-
pende do gás russo.

Assim, o SG da Frelimo salientou 
que, embora existam outros produ-
tores, a Rússia é que produz e fornece 
a maior parte dos combustíveis ao 
mundo, assim como a Ucrânia abas-
tece o mundo com cereais. O mesmo 
acontece com a oferta de fertilizantes 
que estão a condicionar os níveis de 
produção mundial porque, também, 
são produzidos na Rússia.

“E estando em guerra, estes países 
não produzem, por um lado, e não 
escoam, por outro, e pior ainda, com 
as sanções aplicadas pela União Euro-
peia e Estados Unidos da América aos 
produtos russos. Portanto, a guerra 
está muito longe de nós, mas as conse-
quências afectam-nos aqui porque os 
preços dos combustíveis estão a subir 
nos países produtores”, disse.

E para elucidar que nenhum país esca-
pa à crise provocada pelo conflito, Roque 
Silva fez saber que o preço de uma botija 
de gás em Portugal custa hoje cinco vez-
es mais caro que em Janeiro. 

“O preço que gastam para comprar 
um litro de gasóleo hoje, em Janeiro 
dava para comprar três a quatro litros, 
e em Moçambique ainda não chega-
mos a esse ponto”, indicou. 

 Portanto, o impacto da guerra entre 
a Rússia e Ucrânia, da Covid-19 e de 
outros factores é um problema sério.

Neste contexto, “todas as nações 
do mundo deveriam contribuir para 
acabar e não alimentar a guerra 
porque se continuar por muito mais 
tempo, o impacto será muito mais 
complicado”, afirmou o SG da Frelimo.

Enquanto isso, Roque Silva revelou 
que o Governo de Moçambique tem 
estado a fazer esforços de ir tomando 
medidas para conter os níveis de subi-
da de preços.

“O Governo não pode impor preços 

dos operadores do comércio informal, 
como forma de facilitar e flexibilizar 

todo o processo de trocas comerciais”, 
referiu Roque Silva.

Membros da AMETRAMO Membros da ASSOTSI e do Mukhero

Razaque Manhique, Primeiro Secretário da Frelimo na Cidade de Maputo
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Desactivada base dos cérebros do terrorismo 

Líder terrorista abatido 
em Macomia

Operações de caça ao “inimigo” es-
tão a ficar mais intensas em Cabo 
Delgado, onde as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), em com-
binação com as forças ruandesas, 
capturaram seis terroristas (parte 
dos quais líderes das incursões) e 
desactivaram uma das principais 
bases do grupo, em Macomia, um 
distrito daquela província dev-
astado pelos grupos extremistas 
ligados ao Estado Islâmico.

simples facto de estarem vestidos à 
moda militar.

SEMANA COMBATIVA

“Estivemos em combate du-
rante toda a semana. Essas batalhas 
começaram bem antes, naquela se-
mana de 25 de Junho e continuaram 
em combates fortes”, afirmou Filipe 
Nyusi, assegurando que os combates 
culminaram com “o assalto à base de 
Kathupa, na zona de Macomia”. 

“A base fica naquela zona de mata 

densa, é grande e os insurgentes tin-
ham lá a base central e sub-bases, e na 
base central é lá onde estava o coman-
dante deles, o Bonomado Omar (Ibn 
Omar) e Madina”, precisou o Presiden-
te, no fim da sessão extraordinária do 
Conselho de Coordenação Provincial 
de Cabo Delgado.

O também Comandante-em-chefe 
das FDS acrescentou que a base foi 
tomada por "jovens corajosos", em 
alusão às FDS, que no meio de dificul-
dades da subida do custo de vida es-
tão a entregar as suas vidas para liber-

tar o país do terrorismo.
“E a coisa interessante, que é ao 

mesmo tempo encorajadora da ju-
ventude moçambicana, o grupo que 
está a atacar e que invadiu (a base de 
Kathupa) são as Forças de Defesa e Se-
gurança de Moçambique”, anotou.

Filipe Nyusi vincou que as forças es-
tatais continuam na linha de combate 
e a vasculhar as matas e que “o cinturão 
primário” de combate está a ser asse-
gurado pelos “nossos parceiros do Ru-
anda”, e o “cinturão de reserva, esse de 
assalto final caso seja necessário”, está a 
cargo da Missão da SAMIM, a força da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC).

O Estado Islâmico (IS-Moz) reivindi-
cou vários ganhos, incluindo o ataque 
e captura do arsenal de três posições 
avançadas das FDS em Mandimba 
(Nangade), Pundanhar (Palma) e Quin-
to Congresso (Macomia), nos dias 29 
de Junho e 9 e 13 de Julho.

ATAQUE AO SUL VERSUS 
RESULTADO DA EXPULSÃO

Os ataques protagonizados por 
grupos terroristas no sul de Cabo Del-
gado podem ser concebidos como 
consequência de os terroristas terem 
sido expulsos das áreas onde prepara-
vam ataques aos distritos do norte.

“É a razão pela qual estamos todos a 

ouvir que o inimigo está em debanda-
da, essa coisa de descer para o sul, para 
Ancuabe, essa coisa de descer para 
Meluco, é porque o terrorista está a ser 
perseguido”, referiu o Presidente Nyusi.

O Comandante-em-chefe das FDS 
revelou ainda que na noite de quinta-
feira, o grupo insurgente tentou atacar 
uma aldeia no posto administrativo 
de Mamaguide, no distrito de Meluco, 
mas foi repelido pelas forças estatais.

Filipe Nyusi reiterou que as autori-
dades moçambicanas vão continuar a 
conceder amnistia aos terroristas que 
voluntariamente abandonarem o 
grupo e se entregarem às autoridades, 
ao mesmo tempo que vão continuar 
a perseguir as células terroristas para a 
sua desativação.

GUERRA PELA LIDERANÇA

Noutra variante, o Comandante-
em-chefe das FDS denuncia uma 
guerra pela liderança entre os próprios 
terroristas, aludindo também que es-
tes enfrentam a escassez de alimentos.

Em Pemba, o Chefe de Estado, para 
além de ter orientado uma sessão ex-
traordinária conjunta dos Serviços de 
Representação do Estado e do Con-
selho Executivo Provincial, reuniu-se 
com os veteranos da Luta de Liberta-
ção Nacional e pessoal que integra a 
Força Local.

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

A captura desses terroristas e conse-
quente destruição da sua base acon-
teceu semana finda, num confronto 
com as autoridades moçambicanas 
que, além de capturar parte dos in-
surgentes, desactivaram a sua base, 
estabelecida no povoado de Kathupa, 
distrito de Macomia. 

Outros que durante o confronto 
conseguiram fugir estão a ser per-
seguidos, com poucas chances de 
escaparem, porque a vasculha está a 
ocorrer em quase todos os pontos que 
permitem a saída daquela zona. 

Na última quinta-feira, de visita à 
província de Cabo Delgado, o Presi-
dente moçambicano e Comandante-
em-chefe das FDS, Filipe Nyusi, viria 
a confirmar o facto, indicando que a 
base terrorista de Kathupa, no distrito 
de Macomia, já está sob controlo das 
autoridades moçambicanas. Esta 
base, segundo o Governo, é a princi-
pal do grupo e alojava os cérebros da 
insurgência em Cabo Delgado, depois 
de terem sido expulsos das bases de 
Nbau, em 2021.

Na ocasião, Filipe Nyusi não revelou 
a prisão de nenhum líder dos terroris-
tas, mas outras informações em poder 
deste Jornal apontam para a captura 
de, pelo menos, seis integrantes do 
grupo, entre simples e líderes.

Os capturados, conforme ilustram 
as imagens, vergam fardamento simi-
lar ao das FDS, colocando em xeque a 
absurda teoria de algumas Organiza-
ções da Sociedade Civil (OSC), entre na-
cionais e estrangeiras, incluindo a Am-
nistia Internacional (AI), que desmente 
que os indivíduos que maltrataram e 
assassinaram brutalmente uma mul-
her, em Cabo Delgado, em Setembro 
de 2020, não eram terroristas, só pelo 

- E capturados seis elementos do grupo responsável pela destruição maciça do distrito de Macomia

Combate intensifi ca-se em Cabo Delgado

Ainda em Cabo Delgado, um dos lí-
deres terroristas, conhecido por Assane, 
foi abatido nas matas do distrito de 
Macomia na sequência de combates 
desencadeados, última semana, pelas 
Forças de Defesa e Segurança (FDS), em 
combinação com as tropas do Ruanda.

O anúncio foi feito, última sexta-feira, 
pelo Presidente da República e Coman-
dante em Chefe das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique, Filipe Nyusi, na 
vila-sede distrital de Mueda, província 
de Cabo delgado.

 Filipe Nyusi sublinhou que os ter-
roristas estão “fragilizados e encurrala-
dos”.

O Chefe de Estado explicou ainda 

que, apesar dos fortes golpes que o “in-
imigo” vem sofrendo nos últimos dias, 
há uma necessidade de se intensificar 
a vigilância nas comunidades para im-
pedir a infiltração dos terroristas que se 
encontram em debandada

Aliás, Filipe Nyusi explicou que a 
vigilância visa igualmente neutralizar 
os indivíduos que têm estado a simu-
lar ataques terroristas, com o intuito de 
saquear bens da população.

Ainda no distrito de Mueda, o Chefe 
de Estado, visitou a posição das forças 
locais onde, além de enaltecer a entre-
ga e dedicação da força no combate ao 
terrorismo,  deixou uma mensagem de 
encorajamento.
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DESTAQUE

No combate ao terrorismo em Cabo Delgado

PR na Cimeira Extraordinária da Troika em formato Virtual

Governo inicia diligências na RAS 
Diante de fortes ameaças terroristas em Cabo Delgado, responsáveis pela subida do número de óbitos, destruição 
de importantes empreendimentos sociais e económicos, e crescimento do contingente de deslocados internos, o 
Governo, sempre em alerta, diz-se preocupado em relação aos 158 migrantes ilegais, detidos último fim-de-semana, 
depois de atravessar a fronteira sul-africana, idos do Lesotho.

O Lesotho, um enclave dentro da 
África do Sul, entrou para a actualidade 
noticiosa após a detenção dos 158 mi-
grantes ilegais que saíam daquele país 
para um destino ainda não conhecido, 
tendo caído nas malhas da Polícia sul-
africana, depois de atravessar a sua 
fronteira. 

Alguns destes migrantes, ao que 
consta, quando foram interpelados 
pelas autoridades policiais da vizinha 
África do Sul estavam na posse de al-
guns materiais bélicos e de uso exclusi-
vo militar, causando suspeitas de serem 
terroristas, que tinham como missão 
reforçar os seus grupos num dos países 
que sofrem ameaças de terrorismo e 
extremismo violento, em África.

Esta situação, que ainda carece de 
uma investigação profunda, deixou 
preocupado não só o Governo sul-af-
ricano, como também o de Moçam-
bique, que já está a realizar diligências 
para aferir o real destino que aqueles 
pretendiam seguir, numa altura em que 
abundam informações dando conta 
de invasão de fronteiras nacionais por 
migrantes ilegais para engrossarem as 
fileiras dos terroristas em Cabo Delgado.   

É por isso que na tarde do último 
sábado, num breve contacto com a 
ministra do Interior, Arsénia Massingue, 
esta não escondeu a preocupação do 
Governo moçambicano em relação 
aos 158 migrantes ilegais detidos em 

bloco na vizinha África do Sul, depois de 
atravessar a sua fronteira. 

A ministra explicou que a preocupa-
ção do Governo moçambicano deriva 
do facto de “o Estado moçambicano ser 
uma das principais vítimas dos terroris-
tas em África”, propriamente a região 
Norte, onde grupos armados con-
tinuam a promover as suas incursões, 
atentando contra a segurança territorial 
e soberania do Estado. 

“Para já, o que tenho a dizer sobre 
a detenção desses migrantes ilegais é 
que o Governo, logo que tomou con-
hecimento, começou a fazer diligências 
junto às autoridades sul-africanas”, refer-
iu, para depois acrescentar que “sobre 
os referidos detidos, a informação que 
circula, não de forma oficial, indica que 
eles foram detidos depois de atravessar 
a fronteira sul-africana, idos do Lesotho. 
Para onde eles pretendiam chegar é o 
que nós queremos saber e aguarda-
mos a resposta das autoridades sul-af-

ricanas, onde estamos a fazer as nossas 
diligências”, afiançou a ministra, sem es-
conder a preocupação das autoridades 

moçambicanas.
A detenção daquele grupo de mi-

grantes ilegais, que se suspeita ia en-

bicanos para se manterem vigilantes 
face às acções terroristas, por se tratar de 
um inimigo perigoso.

grossar as fileiras dos terroristas num 
dos países devastados pelo fenómeno, 
acontece numa altura em que o Gover-
no acaba de denunciar o recrutamento 
de pessoas, dentro e fora do país, para 
integrarem o grupo de malfeitores que 
protagonizam ataques armados nos 
distritos do norte da província de Cabo 
Delgado, situação que já levou o chefe 
de Estado a exortar a todos os moçam-

Para conhecer destino dos migrantes detidos 

Cimeira da SADC viabiliza 
continuação das operações da SAMIM

A Cimeira Extraordinária da 
Troika dos Chefes de Estado e de 
Governo da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC) aprovou quinta-feira, em 
regime provisório, a prorrogação 
do mandato da SAMIM além de 
15 de Julho de 2022. Ao prorrogar 
o mandato da SAMIM em Moçam-
bique, a cimeira realizada em 
formato virtual e presidida pelo 
Presidente da República do Ma-
lawi e presidente em exercício da 
SADC, Lazarus Chakwera, viabi-
lizou a continuação das operações 
da SAMIM, enquanto se aguarda 
a apreciação e consideração do 
relatório abrangente da SAMIM 
pela Cimeira Ordinária dos Chefes 
de Estado e de Governo da SADC, 
agendada para ter lugar a 17 e 18 
de Agosto de 2022, na República 
Democrática do Congo.  

execução do mandato e as operações 
empreendidas pela Missão da SADC 
em Moçambique (SAMIM), desde o 
seu destacamento em 15 de Julho 
de 2021, como resposta regional em 
apoio à República de Moçambique no 

combate ao terrorismo e aos actos de 
extremismo violento em alguns dis-
tritos da província de Cabo Delgado, 
tendo-se congratulado com as con-
quistas e os marcos significativos alca-
nçados na estabilização da situação de 

segurança no terreno. 
Na ocasião, refere o documento, 

a cimeira aprovou, em regime pro-
visório, a prorrogação do mandato 
da SAMIM além de 15 de Julho de 
2022, para viabilizar a continuação 

das operações da SAMIM, enquanto 
se aguarda a apreciação e consid-
eração do relatório abrangente da 
SAMIM pela Cimeira Ordinária dos 
Chefes de Estado e de Governo da 
SADC, agendada para ter lugar a 17 
e 18 de Agosto de 2022, na República 
Democrática do Congo. 

No entanto, a cimeira enalteceu o 
Presidente da República da África do 
Sul e presidente do Órgão de Coop-
eração nas Áreas de Política, Defesa 
e Segurança da SADC, pela sua lider-
ança e pelos seus esforços visando as-
segurar a manutenção de uma paz e 
segurança duradoiras na região. 

Além do Presidente Filipe Nyusi, 
que esteve acompanhado pelos 
ministros dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Verónica Nataniel Ma-
camo Dlhovo; da Defesa Nacional, 
Cristóvão Artur Chume, e do Interior, 
Arsénia Félix Felicidade Massingue, 
incluindo quadros da Presidência, 
participaram também na cimeira o 
Presidente da República Democrática 
do Congo e próximo presidente da 
SADC, Félix Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo, e os ministros dos Estados-
membros da Troika da SADC, bem 
como o presidente do Comité Min-
isterial do Órgão (CMO) da SADC, os 
ministros dos Estados-membros da 
Troika da SADC. 

A cimeira terminou com a saudação 
do Presidente da República do Malawi 
e presidente em exercício da SADC, 
Lazarus McCarthy Chakwera, pela 
liderança demonstrada para a realiza-
ção com sucesso desta cimeira. 

Esta sessão, que contou com a par-
ticipação do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, começou por observar 
um minuto de silêncio e expressou 
as suas mais sentidas condolências 
à família enlutada, ao Governo e ao 
povo da República de Angola pelo 
desaparecimento físico do antigo 
Presidente da República de Angola, 
José Eduardo dos Santos, que perdeu 
a vida em 8 de Julho de 2022. 

De seguida, de acordo com o co-
municado de imprensa recebido na 
nossa Redacção, a cimeira recebeu um 
breve relatório apresentado por Cyril 
Ramaphosa, Presidente da República 
da África do Sul e presidente do Órgão 
de Cooperação nas Áreas de Política, 
Defesa e Segurança, sobre o grau de 



Público
Segunda-feira 18 de Julho de 2022

6

Jornal Público Assinatura 2022

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

O lado mais ruim do jornalismo moçambicanoEditorial
Jornalismo baseado nas redes soci-

ais é dos mais ruins, nos últimos tem-
pos, capaz de destruir toda uma nação 
num abrir e fechar de olhos.

Semana passada, a partir de uma 
convocatória de greve, feita nas redes 
sociais e sem a devida observância 
das normas estabelecidas na Lei fun-
damental, foi suficiente para alguma 
imprensa e televisões moçambicanas 
legitimarem o assunto e mediatizá-
lo, culminando com a paralisação de 
várias actividades que sustentam a 
economia nacional.

Escolas sem aulas, transporte pú-
blico e comércio parcialmente parali-
sado e forte presença policial nas ruas 
caracterizaram as cidades de Maputo 
e Matola, na última quinta-feira, o dia 
em que era aguardada uma greve à 

escala nacional.
Por recear as consequências dessa 

greve, mediatizada por alguns órgãos 
de comunicação social, muitas pes-
soas não se fizeram aos seus postos 
de trabalho, abrindo-se escape para 
a bebedeira, com barracas e bares full 
de gente, sem sinal de um país onde o 
seu povo reclama o alto custo de vida.

No que aconteceu no referido dia, 
alguma imprensa e canais televisivos 
assumiram o papel dominante, porque 
foram eles que mediatizaram a greve, 
antes da sua consumação, através das 
suas plataformas de comunicação social.

Além da greve de 14 de Julho cor-
rente é importante que todos fiquem 
a saber que mesmo a situação do ter-
rorismo em Cabo Delgado agravou-
se porque alguma imprensa e canais 

televisivos têm mediatizado as acções 
dos terroristas, chegando até a afirmar 
que os autores das incursões estão 
mais equipados que as autoridades 
moçambicanas e forças estrangeiras 
juntas. Isso até pode ser, mas a ser dito 
por uma entidade local prenuncia a 
promoção das acções protagonizadas 
pelos terroristas no Norte do país.

Na verdade, um jornalismo destes, 
que não consegue avaliar o impacto 
das suas acções na sociedade, não é 
aconselhável para um país como o 
nosso, porque é capaz de destruir toda 
uma nação em fracção de segundos. 
Por isso sugerimos aos órgãos de co-
municação social uma maior respon-
sabilidade na avaliação dos impactos 
dos assuntos a abordar, para que a sua 
missão seja de um verdadeiro educa-

dor das massas.
Mas fora isso, relativamente à paral-

isação parcial das actividades ocorrida 
na última quinta-feira, na sequência de 
ameaça de manifestação, feita via re-
des sociais, tal como sempre defende-
mos em ocasiões anteriores, peca pela 
forma. Para sermos mais explícitos, não 
há dúvidas que o direito à manifesta-
ção está consagrado na Constituição 
da República, mas para ser exercido 
há que observar certos requisitos, de 
modo a não se perturbar o normal 
funcionamento das instituições ou co-
locar-se em perigo a integridade física 
de outras pessoas.

Portanto, para além de que não tinha 
rosto, a manifestação convocada no dia 
14 de Julho, via redes sociais, não foi co-
municada formalmente às autoridades 
competentes, gerando-se, à partida, 
um potencial para o vandalismo. 

Todos concordamos que o custo de 
vida subiu no país, entretanto parece-
nos importante compreender que tal 
não deriva apenas de factores inter-
nos, até que vários países do mundo 

também se ressentem do mesmo 
fenómeno, que é fundamentalmente 
gerado pela escassez de produtos 
petrolíferos e consequente subida dos 
preços no mercado internacional.

Não terminaríamos este editorial 
sem falar do início de pagamento dos 
salários da Função Pública, com base 
na nova Tabela Salarial Única (TSU), 
o que há-de criar mais alento no fun-
cionalismo público, onde uma das 
grandes novidades é o incremento 
em 100 porcento do salário mínimo 
pago aos funcionários públicos.

Existe a consciência de que, apesar 
de não cobrir todas as necessidades 
básicas dos funcionários, este aumen-
to representa uma lufada de ar fresco 
ao já “corroído” poder de compra da 
maioria dos moçambicanos.

Acreditamos que os novos en-
quadramentos na tabela salarial do Es-
tado sinalizem ao sector privado para 
que também aumente a sua produ-
tividade de modo a gerar receitas, a 
fim de melhorar as condições de vida 
dos seus trabalhadores.

OPINIÃO

O Canhão

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)    
E-mail: r823812091@gmail.com

Em edição passada abordei um tema 
sobre a esposa chata e marido confuso. 
Recebi de vários leitores telefonemas 
solidarizando-se com o tema. Destes 
contactos, alguns sugeriam que o próx-
imo tema fosse sobre a relação entre o 
padrasto, madrasta e enteado. Aceitei, 
apesar da minha pouca experiência na 
matéria, se o caro leitor concordar vou-
me debruçar nestes temas e a interacção 
é bem-vinda do seu lado. 

Sucede, porém, que nesta socie-
dade ocorrem a cada dia que passa 
cenários tristes de conflitos entre casa-
is, quando a relação que se estabelece 
entre eles, a madrasta ou o padrasto e 
seus enteados é decisiva para a insta-
bilidade do casamento. É um desafio 
que se acrescenta às dificuldades 
comuns a qualquer casamento. Na 
verdade são dois círculos de relação 
dentro do contexto familiar. Círculos 

que se interpenetram e reagem recip-
rocamente. 

A minha esposa estuda num dos es-
tabelecimentos de ensino desta cidade 
e ela me contou uma situação triste 
de um jovem colega que vive com a 
madrasta, e a madrasta do jovem diz 
que vive momentos de tristeza com o 
esposo porque ela não se dá com o en-
teado, por ser um filho com um feitio de 
teimosia e de falta de respeito e quer ver 
o miúdo fora da casa. Eu pessoalmente 
disse à minha esposa que este casa-
mento está ameaçado.

Não é um caso isolado, existem 
vários em que a madrasta sempre 
representou o símbolo da maldade 
no imaginário popular, estórias que 
todos ouvimos na infância, quando 
adormecemos com o destino de suas 
vítimas. Tanto do lado do homem 
também existe este problema, mas 
ao lado dessas pessoas repudiadas 
temos madrastas e padrastos que são 
verdadeiros santos, pois criam filhos 
de ambos os sexos sem qualquer dis-
criminação.

Lembro-me de uma antiga vizinha 
no bairro do Chamanculo, onde tive 
uma parte da infância. A filha meteu-
se com um comerciante viúvo e com 
filhos pequenos do seu anterior casa-
mento. Com esta nova esposa nasce-
ram mais dois filhos. O tratamento que 
ela dispensava aos enteados era igual 
ao que dedicava aos seus dois filhos. 
O amor e respeito que todos os entea-
dos dispensavam a ela era o mesmo 

que se dedica a uma mãe. Ali estava 
uma madrasta maravilhosa. No bairro 
falava-se do casal como exemplo para 
outros vizinhos. Como é sabido, nos 
bairros periféricos há muitos prob-
lemas de separação e de filhos sem o 
devido cuidado dos pais. 

Com isto quero dizer que o feitio de 
mau carácter neste relacionamento 
deve-se ao coração de cada um. O 
filho não tem culpa dos problemas 
que originaram a separação do ante-
rior casamento ou namoro mal suce-
dido. Tanto o homem como a mulher 
quando estabelecem contacto amo-
roso devem sentar em primeiro lugar 
e acertarem as responsabilidades. Ter 
filho é ter uma alma. Filho não se deita. 
É preferível deitar o seu marido ou sua 
esposa mas nunca o filho.  

Tanto a madrasta como o padrasto 
precisam de ser abertos e disponíveis 
para focar a atenção em melhorar 
esse relacionamento com os filhos 
de ambos, até que eles tenham mais 
qualidade de vida dentro de casa no 
dia-a-dia e, quem sabe, consigam ser 
mais felizes. Afinal de contas relacio-
namentos são uma fonte de alegria, 
harmonia, paz, felicidade e até tristeza, 
sem essa área da vida fica difícil ser feliz!

Você pode conversar com o seu 
marido ou com sua esposa sobre a im-
portância da vida, do relacionamento 
e a oportunidade que eles têm de se 
desenvolver numa relação de amor e 
amizade. Esse é um importante passo. 

Até à próxima se Deus quiser!  

Pecados da madrasta e enteado 
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Industrialização em Moçambique – Recordar alguns factos   (3)Sapiência

ção de Empresas Estatais e  algumas  
foram obrigadas a mudar   do seu ob-
jecto social. Muitas unidades industri-
ais passaram a simples armazéns de 
produtos diversos.  O facto de o Estado 
ter passado a controlar e  a gerir   maior 
parte do sector industrial fez com que 
muitos  agentes económicos recuas-
sem  na criação de novas unidades in-
dustriais, com medo de que as mes-
mas fossem nacionalizadas. A micro 
industria começou a proliferar para a 
realização de pequenas actividades 
produtivas com vista a garantir a sub-
sistência pessoal e de algumas famílias. 
Contudo, não era a industria no verda-
deiro sentido.  A gestão das diversas 
indústrias  estava a cargo do Estado 
através das unidades de produção dis-
ciplinadas  por  políticas económicas 
centralmente planificadas e,  todas as 
decisões eram tomadas ao nível Cen-
tral.     A maior parte das unidades in-
dustriais deixaram de ser rentáveis e 
faliram técnica e economicamente,  e,  
foram  encerradas ou abandonadas.    
O colapso do sector industrial contri-
buiu negativamente para  a economia 
nacional. Quase tudo passou a ser im-
portado, num Pais que não  possuía    
recursos financeiros    para atender às 
necessidades sociais diversas e   para  
travar  a  guerra de desestabilização 
que entretanto despoletara em 1976,  
entre outras necessidades. Falar da in-
dústria  nessa época era quase uma 
miragem, porquanto, somente algu-
mas  indústrias, por exemplo, com a  de 
bebidas, de manufactura de borracha 
e alguma produção industrial de 
vagões bem como   algumas peque-
nas empresas estatais de alfaias agríco-
las,  mas sem grande expressão  e’ que  
ainda  sobreviviam mas com grandes 
sacrifícios.  Época de relançamento 
da economia: Devido à grande crise 

lemas da  nossa pobreza! Época 
actual: A industria,  embora tenha 
conhecido algum relançamento mais 
concretamente nos  sectores de bebi-
das, carvão, gás, extracção de recursos  
minerais, continua muito longe de re-
sponder à grande demanda de uma 
indústria  transformadora capaz de cat-
apultar o pais para níveis de desenvolvi-
mento adequados e necessários tendo 
em conta as capacidade que temos. 
Um dos grandes dilemas que se en-
frenta e’ o do contínuo    conflito ideológi-
co dos sistemas politico e económico; 
Economia de mercado versus economia 
centralmente planificada. A Constituição 
da Republica embora se refira no seu 
artigo KKK a uma economia de merca-
do,  na prática continua-se a enveredar 
por regras de uma     economia  central-
mente planificada. Algumas politicas 
económicas são desenhadas na base 
de um sistema misto ou hibrido, ficando 
–se sem se saber se se trata de uma eco-
nomia de mercado ou se centralmente 
planificada.   O Estado continua a intervir 
profundamente na vida económica e 
condiciona o desenvolvimento do  sec-
tor industrial que deveria ser  livre e  fun-
damentalmente dinamizado pelo em-
presariado. E as razões de tal facto   são 
diversas. Os agentes económicos estão 
reticentes quanto aos investimentos 
que podem realizar no sector industrial. 
A politica económica esta’ ainda virada 
para a  socialização dos meios de 
produção.  O sistema monetário esta’ 
condicionado e somente atende aos 
grandes projectos em detrimento das 
pequenas e médias  empresas. A politi-
ca monetária ainda e’ restritiva e o crédi-
to  cada vez mais proibitivo devido as 
suas taxas insuportáveis.  O sector indus-
trial ainda não esta’ devidamente estru-
turado para atender à   demanda da 
economia nacional.  A falta de uma 

política e  estratégia industrial   concerta-
da e’ outro factor que inibe o desenvolvi-
mento da indústria.  O dialogo Governo 
–sector  privado  ainda e’ muito tímido e 
as questões não são colocadas e trata-
das com veemência, profundidade e 
objectividade.  Parece haver  medo por 
parte dos empresários de colocar o 
dedo na ferida para mostrar ao Governo 
que algumas coisas senão mesmo mui-
tas, estão   a impedir o  desenvolvimento  
empresarial e, por isso,  afectam a indús-
tria  e a economia nacional. Alguns 
membros do Governo têm  medo de 
decidir e deixam para um futuro incerto 
a decisão de questões de fundo.    Quei-
mam tempo na sua função    e aguar-
dam pelo fim de sua carreira para de-
pois justificarem-se quando já não são 
membros do Governo. Outros,  pare-
cem ter esquecido o que estudaram na 
Escola e o seu contributo técnico deixa 
muito a desejar.   Há uma tendência de 
se apostar no comércio  e nos Mega 
projectos em detrimento das peque-
nas e médias  empresas com realce 
para a sua industrialização. Continua-
se a falar da indústria  mas de facto na 
prática   ela ainda não existe de ver-
dade de forma  ideal e séria . Há um 
impedimento que urge remover para 
que a industrialização aconteça de fac-
to no pais. O pais não pode continuar 
a importar bens ou produtos   essenci-
ais e  que podem ser  produzidos in-
ternamente. Nota-se a falta de am-
bição governamental  e empresarial 
para  que  o  pais seja economica-
mente   desenvolvido na base da in-
dustrialização . Discursos de ocasião 
não fazem a industrialização do pais. 
Acções concretas e visíveis certa-
mente que poderão resultar naquilo 
que todos queremos em relação a in-
dústria. Não tenhamos medo de dizer 
que algo está  a falhar. (Conclusão)

política, económica e social que se 
agudizou em 1980, o Governo  lançou 
um plano que  apelidou  de   PPI- Plano 
prospectivo e indicativo ( 1980/1990). 
O PPI constituiu um plano arrojado de 
relançamento da economia para tirar 
o Pais da crise económica,  mas que 
para  a sua  implementação  necessita-
va de apoio financeiro que Moçam-
bique   que não conseguiu angariar. 
Aliás ,  os indícios    da  queda do bloco 
socialista na época,  determinou a im-
praticabilidade do PPI, tendo em conta 
que Moçambique tinha laços estreitos 
com os países do leste da Europa e que 
faziam parte daquele bloco.  A maior 
parte dos projectos, por exemplo do 
ferro e aço, gás , petróleo, carvão  não 
conheceram naquele período qual-
quer desenvolvimento de vulto, senão 
algumas perspectivas para a sua im-
plementação.   As poucas indústrias  
que ainda davam mostras de  sobre-
vivência,  começaram a declinar. Tais 
são os casos das metalo mecânicas, de 
borracha, de vestuário, calçado , entre 
outras. Para obter algum financiamen-
to para acudir às suas necessidades di-
versas, o  Governo teve que ceder  `as 
pressões do FMI e Banco Mundial, inici-
ando a privatização de várias  unidades 
industriais,  algumas  já  em estado de 
falência absoluta   e sem qualquer pos-
sibilidade de reabilitação. Muitas uni-
dades industriais foram convertidas e 
deixaram de ser produtoras de bens 
para que foram criadas ou de prestar   
serviços a que se achavam especializa-
dos. Ora sobre os projectos financiados 
pelo banco Mundial na base de algu-
mas politicas impostas ao nosso Pais e’ 
o que já sabemos tendo em conta o 
mea culpa que aquela instituição de 
Breton Woods apresentou semana pas-
sada. Enfim, o que fazer- o balde entor-
nou há bastante tempo. São prob-

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com

A Constituição politica e económica 
de 1975  preconizava um Estado so-
cialista e economicamente forte. Para o 
efeito, deveria possuir um sector em-
presarial. Outros factores prendem-se 
com as nacionalizações, as interven-
ções e o abandono das unidades in-
dustriais por parte dos seus proprietári-
os que,  entretanto,   contribuíram para 
que o sector industrial quebrasse. A 
fuga da maior parte dos técnicos quali-
ficados e que garantiam o funciona-
mento da indústria também foi o fac-
tor  que contribuiu para   a derrocada 
da indústria . Os actos de sabotagem 
que foram protagonizados em algu-
mas indústrias  também contribuíram 
para  que  o sector industrial  passasse 
para a gestão estatal que,  entretanto,  
tinha muitas dificuldades tanto 
económicas, como financeiras e  técni-
cas e a falta de uma estratégia industri-
al concertada para a manter e impul-
sionar .   A guerra de desestabilização 
que iniciou  em 1976 e que foi se agudi-
zando, teve um grande impacto na 
falência de empresas e da economia 
nacional, tendo a industria sido gran-
demente afectada.   Algumas uni-
dades industriais que restaram e que 
no passado eram concorrentes, após  a 
sua nacionalização ou intervenciona-
mento, tiveram de se juntar para a cria-

 Terrorismo não tem nacionalidade, etnia ou religiãoMEVLÜT ÇAVUSOGLU

Na noite de 15 de Julho de 2016, a 
"Organização Terrorista Fethullahist" 
(FETO) lançou uma sangrenta tentativa 
de golpe contra o povo e o governo do 
meu país. O seu objectivo era estabel-
ecer um regime radical e fundamental-
ista, leal apenas ao seu líder Fethullah 
Gülen.

À medida que unidades do exército 
afiliadas à FETO deixaram os seus quar-
téis para ocupar locais importantes, tais 
como a Ponte do Bósforo em Istam-
bul, e jatos e helicópteros de ataque 
bombardeavam alvos estratégicos, 
incluindo o Parlamento, o complexo 
presidencial, o exército e a sede da 
polícia, milhares de civis saíram para as 
ruas para impedir esta hedionda ten-
tativa de golpe sem precedentes. Os 
conspiradores mataram 251 civis ino-
centes e deixaram milhares de feridos. 
Naquela noite, o povo turco defendeu 
a democracia com a vida. Essa resposta 
heróica foi algo que os conspiradores 

não previram.
Para se perceber o que aconteceu, é 

preciso entender a verdadeira natureza 
da FETO. A FETO foi estabelecida no fi-
nal da década de 1960 como um de-
nominado "movimento religioso". Sob 
o pretexto de promover a educação e 
o diálogo inter-religioso, conseguiu en-
cobrir as suas más intenções.

A bem planeada e generalizada 
infiltração de membros e convertidos 
da FETO no exército, nas forças de 
segurança, na justiça e em inúmeras 
instituições governamentais, incluindo 
o meu Ministério, foi levada a cabo du-
rante décadas de forma clandestina 
para um plano abrangente, cuja fase 
final foi desencadeada a 15 de Julho 
de 2016.

Se a tentativa de golpe tivesse sido 
bem-sucedida, haveria uma Turquia 
muito diferente hoje em dia. A democ-
racia não teria existido e os direitos e 

liberdades fundamentais teriam sido 
suspensos indefinidamente. A nação 
teria caído nas mãos de um governo 
extremista.

A FETO não só controlava uma parte 
significativa das instituições educacio-
nais, mas também possuía inúmeras 
instituições financeiras. As suas con-
tas bancárias eram alimentadas por 
membros proeminentes da FETO na 
indústria e comércio, bem como por 
funcionários e membros do setor pú-
blico. Muitos civis inocentes também 
foram atraídos para contribuir para 
as finanças da FETO enquanto a sua 
piedade era manipulada. O enorme 
rendimento gerado pelas suas escolas 
em todo o mundo foi canalizado para 
essas contas de forma clandestina à es-
pera do seu último movimento.

Após a sangrenta tentativa de golpe 
de 15 de Julho de 2016, foi iniciada uma 
limpeza resoluta do sector público, in-

cluindo instituições governamentais e 
militares, bem como do sector privado, 
de todas as pessoas e empresas ligadas 
à FETO. Alguns conspiradores proemi-
nentes foram presos.

Outros escaparam à justiça e 
encontraram refúgio em países es-
trangeiros. O líder da organização ter-
rorista FETO, Fethullah Gülen, ainda 
reside nos Estados Unidos. O nosso 
governo tem vindo a solicitar há anos 
a extradição de Gülen para a Turquia 
dos Estados Unidos, bem como de 
membros da FETO de países europe-
us. Infelizmente, esses pedidos ainda 
não foram atendidos.

Por outro lado, noutras partes do 
mundo, um número crescente de gov-
ernos compreende o perigo que essa 
organização terrorista também repre-
senta para eles e está a tomar as medi-
das necessárias. A FETO também está 
envolvida em actividades ilegais, como 

fraude de vistos, lavagem de dinheiro e 
tráfico de armas. Consequentemente, 
os membros da FETO estão a ser re-
movidos dos sectores público e priva-
do em muitos países. Muitas escolas 
associadas a esta organização terrorista 
no estrangeiro foram transferidas para 
a Fundação Turca Maarif após 2016. 
Hoje, as Escolas Maarif estão a fun-
cionar em muitos países e oferecem 
uma educação excelente em todo o 
mundo.

A natureza e a extensão da luta da 
Turquia contra a FETO não é diferente 
daquela exercida por outros países 
contra organizações que aterrorizaram 
funcionários e civis e colocaram em 
risco os valores democráticos, direitos 
e liberdades fundamentais. A Turquia 
está a fazer o que os respectivos países 
na sua luta contra o terrorismo fizeram 
no passado. Todos os procedimentos 
estão em conformidade com a lei.
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OPINIÃO

Pensamentos Que Não São Meus

Um olhar à nossa Administração Pública

“A diplomacia moçambicana é de se lhe tirar chapéu”

Riscos militares de Moçambique

Fronteira Marítima de Moçambique (5)

PEDRO FAELA    (Mestre e 
Doutorando em Direito)                                                           
Pedrofaela@gmail.com                                  

Desta vez, “os pensamentos que 
não são meus” trazem um tema que 
pode parecer pouco interessante, mas 
reflecte a verdade de ontem, hoje e 
amanhã. Sim, representa os momen-
tos mais áureos do Estado moçambi-
cano, pois cada dia vai nos surpreen-
dendo com o seu desempenho, pelo 
menos no âmbito diplomático.

Sim, no âmbito diplomático, porque 
mais uma vez conseguiu atrair os seus 
homólogos da região na prorrogação 
ou da manifestação da intenção da 
prorrogação por mais algum tempo 
da missão militar da SADC que junto 
das Forças de Defesa e Segurança de 
Moçambique combatem a insurgên-
cia ou o terrorismo em Moçambique, 
um mal que está causando muita dor 

PEDRO MUFUUKULA (PhD)                         
E-mail: plavieque@gmail.com

JOSÉ LOPES (2014) entende que 
por louváveis que possam ser, estas 
iniciativas da UNESCO pressupõem, 
no entanto, um subtil mas question-
ável reforço da ancoragem política da 
França nas Ilhas Dispersas, uma vez 
que sugerem o reconhecimento inter-
nacional do direito da França continu-
ar a exercer uma soberania delegada 
sobre 2/3 do Canal de Moçambique. 

David Courron, citado por JOSÉ 
LOPES (2014:39-40), entende que 
«classificar as Ilhas Éparses como san-
tuários em aplicação da Convenção 
de Paris (UNESCO) equivaleria ao re-
conhecimento internacional, não so-
mente de jure como também de facto, 
da soberania francesa sobre as ilhas 
através da sua desmonetização».

O mais grave em tudo é o facto 
de a França ter decidido criar a Zona 
Económica Exclusiva ao largo das Ilhas 
Dispersas, através do Decreto n° 78-146, 
de 3 de Fevereiro de 1978, compreen-
dendo 188 milhas náuticas para além 
do limite das respectivas águas territoriais 
“sob reserva de acordos de delimitação 

e destruição, até do tecido social. 
O país, em cimeira extraordinária 

da “Troika” de Defesa e Segurança 
da região, mais uma vez beneficiou 
de mais uma extensão do tempo de 
permanência da força conjunta com 
vista a permitir que o país continue 
a beneficiar do apoio da força militar 
da região, com o objectivo único de 
eliminar os focos de terrorismo que 
ainda persistem na região planáltica 
de Cabo Delgado, que tendem a se 
espalhar para a região central ou sul da 
província.

Outrossim, para além da extensão 
do tempo para a força da região, sa-
bido que o Ruanda já se havia com-
prometido a sair do país com a elimi-
nação do foco de terrorismo, a União 
Europeia anunciou mais recursos 
financeiros para a região dilacerada 
da chamada “guerra sem rosto”, por 
até aqui parecer que a possibilidade 
de negociação se mostra redundante 
porque o grupo reivindicante, que 
se manifesta pela chacina dos seus 
semelhantes e irmãos, não se ter dig-
nado mostrar a cara.

com os Estados vizinhos. Madagáscar 
ripostou em 1985, invocando o princípio 
internacional sobre ZEEs, acordado em 
1982, na Convenção de Montego Bay, 
e estabeleceu a sua própria ZEE abran-
gendo 200 milhas contadas a partir das 
suas costas, e reiterou o seu entendi-
mento quanto à definição do território 
de Madagáscar: «o território terrestre, os 
mares territoriais, tais como são definidos 
pela lei e pelas convenções internacio-
nais expressamente ratificadas».

A decisão do Governo malgaxe 
originou uma extensa e conflituosa 
sobreposição de zonas económicas ex-
clusivas, com implicações para Moçam-
bique. Naturalmente, todos os Estados 
costeiros da região têm interesses não 
só nos hidrocarbonetos, mas também 
numa vasta gama de recursos marin-
hos, cuja exploração se perspectiva a 
médio-longo prazo, o que sugere que 
os diferendos políticos tenderão a esgri-
mir-se através de contenciosos jurídico-
diplomáticos de crescente sofisticação. 

A questão das Ilhas Dispersas en-
globa dois outros aspectos de extre-
ma importância no actual quadro do 
Direito Internacional.

JOSÉ LOPES refere que o Professor 
Jean-Paul Pancracio é categórico ao 
afirmar que a reivindicação de direitos 

ente, já começou a injectar recursos fi-
nanceiros para o apoio ao Orçamento 
do Estado.

Ora, verdade ou não, há que ques-
tionar, em algum momento, a apa-
rente apetência por esta Pérola do 
Índico, pois muitos discursos do Oci-
dente em algumas facetas parecem 
abonar negativamente ao país, mas 
em contrário injectam seus recursos 
(paradoxo). É o tal “mesmo falando mal 
de mim, mas falem de mim”, ou seja, 
“podem me abonar negativamente 
sobre o meu nível de corrupção, mas 
por favor me dêem pelo menos pão 
para comer”. 

É tanta filantropia que até parecem 
existir outros interesses pelo país onde 
a estratégia pode ser “deixar o burro 
adormecer” e depois tomar-se conta 
do resto. 

Seja como for, a olho nu está pat-
ente que o país tem muita lábia para 
em momentos certeiros alcançar os 
seus intentos, por isso que passo a 
passo vai consolidando a sua posição 
no concerto das nações. 

A diplomacia moçambicana sem-

anos». Num outro desenvolvimento, os 
senadores sublinharam o facto de 

As fronteiras dos espaços sob juris-
dição francesa não são nem comple-
tamente delimitadas nem respeitadas. 
Elas são mesmo contestadas, e as fron-
teiras das Zonas Económicas Exclusivas 
(ZEEs) estão longe de serem todas ofi-
cialmente reconhecidas; esta observa-
ção vale por exemplo para o sudoeste 
do Oceano Índico (Ilhas Éparses, et al.).

Sem delimitação estabelecida, a 
extensão do nosso domínio marítimo 
não é oponível a Estados terceiros, e as 
acções de protecção e de exploração 
destes espaços poderão ser fragilizadas. 
O conjunto destas incertezas é propício 
ao desenvolvimento de verdadeiras 
zonas de não-direito em espaços teo-
ricamente sob jurisdição francesa. […] 
A maior parte dos territórios contesta-
dos são ilhotas de dimensão muito 
pequena, dificilmente habitáveis. Os 
direitos que elas conferem sobre zonas 
económicas são imensos, e não são por 
isso estranhos ao vigor das contesta-
ções de que o nosso país é objecto.

Os «Riscos Militares» devem ser en-
tendidos na análise de que, por exemp-
lo, o caso das ZEEs apresenta, no cenário 
internacional, duas perspectivas: a de 
potências ocidentais, que dispõem de 

pre nos habituou, desde os primór-
dios do Estado moçambicano, a 
“agressiva” procura de seu espaço. 
Aliás, mesmo aquando da Luta de 
Libertação Nacional, o movimento 
granjeou simpatias com vários Esta-
dos, os quais financiaram a liberta-
ção do país do jugo colonial, tanto 
em recursos materiais e financeiros, 
como em recursos humanos, inclu-
indo logísticos, como é o treino militar 
para enfrentar o inimigo. Igualmente, 
em plena guerra civil, o país contou 
com muitos amigos que lado a lado 
apoiaram, incluindo nos esforços 
para a pacificação. Isto tudo revela 
dizer “é de se tirar chapéu à diploma-
cia moçambicana”. 

Porém, importa referir que a teo-
ria de “mão estendida” não nos deve 
distrair cada vez mais na procura de 
soluções internas que concorram para 
a resolução dos problemas do país, 
que não são poucos. 

Para o efeito, é de se potenciar a sus-
tentabilidade da riqueza nacional que 
é diversificada e abundante, que até 
aqui é aparentemente inesgotável. 

recursos e meios de pesquisa sofistica-
dos, e a de países em desenvolvimento 
carecendo dessas competências. 

Quase que em segredo, o domínio 
das ZEEs gira em torno dessas duas ve-
locidades, que configuram uma caça 
aos tesouros naturais de quem pode 
e de quem quer uma afirmação de 
legitimidade. 

Nessa encruzilhada, demonstrar o 
direito de um país em desenvolvim-
ento parece uma verdadeira utopia, 
é um exercício difícil, de que se deba-
tem os Estados costeiros do Canal de 
Moçambique. 

Este exercício não é exclusivo às 
ZEEs, incluem-se também as Platafor-
mas Continentais.

As Plataformas Continentais têm 
sido ignoradas pelos meios políticos, 
agravado ao facto da sua interpreta-
ção não ser coincidente entre diferen-
tes cientistas e juristas. 

A definição da Plataforma Continen-
tal, consagrada pelo Parágrafo 1 do 
artigo 76 da Convenção das Nações 
Unidas para o Direito do Mar (CNUDM) 
ou UNCLOS, tem um enfoque jurídico 
que se distancia do conceito científico 
(fisiográfico e/ou geomorfológico), for-
mulado por Heezen et al (1959), por 
exemplo. 

Pode-se dizer “ode à diplomacia 
moçambicana”, pelo facto de mesmo 
com as enormes dificuldades que o 
mundo enfrenta ainda existirem países 
“amigos” que parecem continuar a dar 
voto de confiança a Moçambique, 
que se manifesta na disponibilização 
de mais recursos, incluindo humanos, 
em apoio à pacificação do país, e não 
só, pois, mesmo o elevado nível de cor-
rupção que assusta a continuidade do 
Estado, sabido que sobre esta matéria 
o país tem uma cota significativa a 
nível mundial, claro que pela negativa, 
mesmo assim o país continua criando 
simpatias.

“Ode à diplomacia moçambicana”, 
pois muitos dos países que haviam 
dado costas ao país aquando da 
descoberta das chamadas “dívidas 
ocultas”, mesmo que seja de forma 
tímida ou sorrateira, têm aumentado o 
seu apoio a várias causas do país, com 
realce na alocação de recursos atinen-
tes à pacificação do país. Aliás, sobre o 
retorno ao apoio financeiro ou mesmo 
material para várias causas, o Fundo 
Monetário Internacional, timidam-

ZEE como os que a França declarou e 
traçou em redor das Ilhas Dispersas 
é claramente um ilícito em Direito 
Internacional, uma vez que o artigo 
121 da Convenção de Montego Bay 
sobre o direito do mar (parágrafo 3) 
estipula que os territórios (rochedos, 
ilhéus, atóis, etc.) que não se prestam 
à habitação humana ou a uma vida 
económica própria não têm direito a 
Zonas Económicas Exclusivas, nem a 
Plataformas Continentais. 

Para Jean-Paul Pancracio, «o termo 
rochedos deve ser interpretado no sen-
tido de ele poder dizer respeito quer a 
pequenas ilhas escarpadas em costas 
abruptas, quer a atóis impróprios para 
acolher uma população residente e 
perene capaz de aí desenvolver uma 
vida económica que lhe seja própria. 
Ora, estas ilhas Éparses respondem a 
estes critérios (de restrição)».

JOSÉ LOPES (2014:13) sustenta 
que numa recente sessão do Senado 
francês a propósito das Ilhas Dispersas, 
alguns senadores e vários especialistas 
convidados, ao invés da tradicional 
posição “as ilhas francesas”, passaram a 
admitir que «estas ilhas têm um esta-
tuto internacional ainda incerto, apesar 
de a soberania francesa ser periodica-
mente reclamada desde há mais de 50 
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Mais tempo para SAMIM no combate ao terrorismo

Parte dos funcionários “pendurados” 

A Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) 
decidiu prorrogar de forma pro-
visória a sua missão militar no 
combate aos grupos armados 
que actuam em Cabo Delgado, no 
Norte de Moçambique.

Vinte por cento dos funcionários públicos ainda não fazem parte do total abrangido pelo novo quadro remuneratório, em vigor desde última sexta-
feira, na Função Pública. Em causa, está o facto de o processo de regularização dos novos salários deste pequeno grupo estar ainda em curso e, com 
isso, ter que aguardar para breve.    

Abílio Sigaúque, Director Nacional de Contabilidade Pública

A SADC assinala, em comunicado, 
que o destacamento da força alcan-
çou “conquistas e marcos significati-
vos” no combate ao “terrorismo”.

A decisão foi tomada durante uma 
cimeira extraordinária da “troika” dos 
chefes de Estado e de Governo da 
SADC, havida há dias em formato vir-
tual e em que Moçambique foi rep-
resentado pelo respectivo Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi.

“A cimeira aprovou, em regime 
provisório, a prorrogação do mandato 
da SAMIM [a sigla inglesa da missão 
militar da SADC], além de 15 de Julho 
de 2022, para viabilizar a continuação 
das operações”, refere-se num comu-
nicado divulgado pela Presidência da 
República de Moçambique.

O alargamento provisório do desta-
camento das tropas da África Austral vai 
durar até à “apreciação e consideração 
do relatório abrangente da SAMIM pela 
cimeira ordinária dos Chefes de Estado 

e de Governo da SADC, agendada para 
17 e 18 de Agosto de 2022, na Repúbli-
ca Democrática do Congo”, avança a 
nota na posse do jornal PÚBLICO.

A ‘troika’ enalteceu o papel e os es-
forços do Presidente da África do Sul e 
do Órgão de Cooperação nas Áreas de 
Política, Defesa e Segurança da SADC, 
Cyril Ramaphosa, na manutenção de 
uma paz e segurança duradoiras na 

incremento salarial.
O novo quadro remuneratório 

região, refere-se no documento.
No encontro, os líderes da SADC 

prestaram um minuto de silêncio em 
homenagem ao antigo Presidente de 
Angola, José Eduardo dos Santos, que 
morreu no dia 08, em Barcelona.

Além de Filipe Nyusi, a reunião da 
‘troika’ contou com a presença de Cyril 
Ramaphosa, Lazarus Chakwera, e do 
chefe de Estado da RD Congo, Félix 

estabelece para o salário mais baixo 
na Função Pública um aumento de 

Missão militar da SADC prorrogada em Moçambique

Tshisekedi.
A província de Cabo Delgado é rica 

em gás natural, mas aterrorizada des-
de 2017 por rebeldes armados, sendo 
alguns ataques reclamados pelo gru-
po extremista do Estado Islâmico.

Há cerca de 800 mil deslocados in-
ternos devido ao conflito, de acordo 
com a Organização Internacional das 
Migrações (OIM), e pouco mais de dois 

mil óbitos.
Desde Julho de 2021, uma ofen-

siva das tropas governamentais com o 
apoio do Ruanda, a que se juntou de-
pois a Comunidade de Desenvolvim-
ento da África Austral (SADC), permitiu 
recuperar zonas onde havia presença 
de rebeldes, mas a fuga destes tem pro-
vocado novos ataques noutros distritos 
usados como passagem ou refúgio.

- Dos 382.728 funcionários públicos no activo, 76.728, o correspondente a 20%, aguardam ainda pela conclusão da regularização da sua situação, de forma 
a beneficiar de novos salários, descritos como históricos na Função Pública

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

O departamento de Contabilidade 
Pública do Ministério da Economia e 
Finanças, até última semana, estava a 
trabalhar arduamente para permitir, em 
poucos dias, a regularização da situação.

Em princípio, a Tabela Salarial Única 
do Estado (TSU), cuja implementação 
decorre desde última sexta-feira, deverá 
abranger a todos os funcionários, mas, 
até à tarde da quarta-feira passada, nem 
todos tinham a sua situação regulariza-
da. “Neste momento, foram executados 
cerca de 80%, correspondente a 306 
mil funcionários dos 382.728, no activo”, 
revelou Abílio Sigaúque, director nacio-
nal adjunto da Contabilidade Pública, 
explicando ainda que, o processo de 
regularização da situação dos restantes 
76.728 funcionários, o correspondente 
a 20%, termina dentro de dias, ao longo 
deste mês/Julho, altura em que, este 
pequeno grupo passará a beneficiar do 

100%, com efeitos no bolso do fun-
cionário a partir deste mês/Julho. 

O regulamento da nova tabela sa-
larial já foi publicado no Boletim da 
República, no qual deverão ser encon-
trados dados específicos de cada um 
dos funcionários.

De todos, os funcionários que rece-
biam, até aqui, o salário mais baixo, 
vão ter um incremento de 100%, pas-
sando dos anteriores quatro mil para 
oito mil meticais.

De forma específica, Abílio 
Sigaúque diz que “elevou-se o salário 
mínimo, em vigor, de 4 668 Meticais 
para 8 665 Meticais, um acréscimo de 
100%”, explicando que esse é o valor 
que corresponde ao nível 1, na tabela 
que contém 21 categorias. 

O nível 21 da TSU é o mais alto, em 
que o salário passa a “corresponder a 
165 750 Meticais”.

Os critérios definidos na TSU são: 
idade do funcionário, tempo de car-
reira, tempo na Administração Pública 

e habilitações literárias. 
Em função da soma destes elemen-

tos, o funcionário ganha uma pontua-
ção que o permite saber em qual cat-
egoria se encaixa e, por conseguinte, 
saberá quanto vai passar a receber.

São três hipóteses lógicas, porém, 
apenas duas poderão ocorrer. A pri-
meira é que haja aumento, a segunda 
é que haja manutenção e a terceira é a 
de redução. Sucede que, para aqueles 
que os resultados implicam alguma 
redução, a lei prevê que haja uma 
compensação. É simples: nenhuma lei 
nova pode prejudicar os cidadãos.

O Ministério da Economia e Finan-
ças assegurou que, até a última quarta-
feira, data em que se começou a pagar 
os novos salários na Função Pública, 
havia concluído todos os cálculos 
para efeitos de integração dos restan-
tes 20%. Mas pode haver falhas e já há 
uma solução prevista.

Isso passa por “saber por que não 
foi enquadrado. Em todo o caso, o fun-
cionário vai receber com base na tabela 
anterior, mas, quando a situação for reg-
ularizada, vai ter retroactivos”, assegurou.

O departamento de Contabilidade 
Pública anunciou ainda que a aplica-
ção da medida vai custar, ao Estado, 
13,5 mil milhões de meticais, recor-
dando que, o plano, é que, a médio e 
longo prazos, haja maior estabilidade 
dos gastos com salários da Função 
Pública, assegurando também maior 
previsibilidade. 
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Tuaha Mote, PCA do INCM

Armando Marsarioli

NACIONAL

Novo serviço de Internet no 
mercado até Outubro

Novo serviço de Internet por satélite, com uma velocidade muito mais rápida do que em cabos de fibra óptica deverá 
entrar no mercado moçambicano, abrindo espaço para a tão necessária concorrência aos operadores das telecomu-
nicações em Moçambique, que, eventualmente, terão que melhorar a sua qualidade de Internet. Mas não é só a qual-
idade que irá melhorar, como também se espera uma redução enorme dos custos exigidos pela utilização do serviço.

2018 o processo de implantação de 
Praças Digitais públicas para acesso à in-

ternet gratuito, para o público em geral 
e para as camadas estudantis e profis-

sionais de educação em particular.
Por outro lado, visando o desen-

volvimento humano dos cidadãos, a 
instituição vai lançar, brevemente, o 
projecto de digitalização das biblio-
tecas nas cidades capitais provinciais 
do país, para permitir o acesso a livros 
digitais de várias áreas.

“Como reguladores, continuamos 
a envidar esforços e a desencadear 
acções com vista a incentivar o inves-
timento privado no sector. À luz desse 
esforço, tomamos a decisão de dis-
ponibilizar um espaço adicional para a 
tecnologia 3G, para que cada operador 
passe de 8 Mhz a 10 Mhz, o que possi-
bilitará o aumento da sua capacidade e 
melhoria de qualidade de serviço”, an-
unciou Mote, que aponta que, no âm-
bito da gestão e alocação do espectro, 
dada a sua alta pressão, a Autoridade 
Reguladora das Comunicações decidiu 
colocar ao dispor dos três operadores 
de telefonia móvel (Tmcel, Vodacom e 
Movitel), em regime de aluguer, o espe-
ctro reservado para o quarto operador 
de telefonia móvel.

Esta medida regulatória, segundo 
o dirigente das comunicações em 
Moçambique, visa aumentar a capa-
cidade dos actuais operadores, e ela 
se enquadra na recomendação de 
organismos como União Africana das 
Telecomunicações e da União Interna-
cional das Telecomunicações (UIT) que 
insta os Estados membros a alocar o 
espectro de forma adequada e equi-
tativa.

“São as medidas que acreditamos 
que irão contribuir para a melhoria da 
qualidade de serviço prestada aos ci-
dadãos e com impacto no sector das 
comunicações”, frisou, ajuntando que 
outra mensagem que importa partil-
har prende-se com a necessidade de 
regular, obedecendo o princípio de 
economia, bem como o princípio de 
transparência, imparcialidade e isenção. 

Outra nota interessante, já a ter-
minar, o PCA do INCM disse que o 
regulador não está no mercado para 
proteger os concorrentes, mas sim a 
concorrência, tendo em vista a garan-
tia da estabilidade e confiança ao mer-
cado das comunicações.

“Nesta perspectiva, não estamos 
alheios ao que está a acontecer à opera-
dora Tmcel, e queremos garantir que a 
mesma continue a operar”, disse Mote, 
para quem a Tmcel se, eventualmente, 
vier a fechar as portas, seria um mau sinal 
para o sector das comunicações no geral.

Aliás, afirma que isso comprom-
eteria a estabilidade do sector das 
comunicações e tornaria o mercado 
pouco atractivo ao investimento. “A 
Tmcel é uma operadora pública, por 
isso temos que garantir que opere 
obedecendo as regras do ambiente 
da concorrência e que cumpra com as 
obrigações regulatórias”, concluiu.

Mais um motivo para a melhoria do sinal

Com a entrada do novo operador, certamente haverá redução dos custos de acesso à Internet de alta velocidade 

HERMÍNIA MAHUMANE                                                
Email: hmahumane@gmail.com 

O anúncio é feito pelo Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) do 
Instituto Nacional de Comunicações de 
Moçambique (INCM), Tuaha Mote, que 
explica tratar-se de um operador global, 
a Starlink, que estará em operação daqui 
a três meses, especificamente em Outu-
bro, destacando que a chegada deste 
novo serviço acontece numa altura em 
que a expansão da implantação das 
praças digitais está a caminhar a uma 
velocidade aquém do desejado, quer 
pelo custo de cada ligação, quer pela lim-
itação dos fornecedores, sem deixar de 
lado a má qualidade e indisponibilidade 
sistemática destes serviços. 

O PCA daquela entidade regula-
dora das telecomunicações no país 
faz recordar ainda que Moçambique 
e Nigéria foram os primeiros países em 
África a licenciar a Starlink, uma em-
presa da SpaceX, graças à flexibilidade, 
transparência e eficiência regulatória 
deste e daquele país africano. 

Tuaha Mote considera também 
que a entrada da Starlink no mercado 
moçambicano vai contribuir para a 
redução dos custos de acesso à Inter-
net de alta velocidade e permitirá ai-
nda a materialização da expansão da 
implantação das praças digitais, bem 
como algumas instituições do sector 
público, de forma gratuita.

Refira-se que o PCA do INCM fez 
esta abordagem no decurso de lan-
çamento do programa de celebração 
dos 30 anos da instituição, onde falou 
das suas atribuições, missão e visão, 
bem como os desafios que atravessa e 
perspectivas futuras. 

No encontro, o dirigente aludiu que, 
no quadro da celebração, este ano, do 
INCM, será lançado proximamente o 
projecto das bibliotecas digitais e uma 
plataforma de denúncias de fraudes. 

Afirmou ainda que será promovida 
a segurança e resiliência das comu-
nicações e serão ainda intensificadas 
acções de sensibilização do consumi-
dor, no sentido de usar os canais certos 
para a apresentação das suas preo-
cupações, para além de a instituição 
continuar com a expansão da pre-
sença e representação do regulador 
nas províncias, estando previsto para 
breve a inauguração da delegação do 
Niassa e iniciar a requalificação do edifí-
cio para a delegação de Sofala.

A celebração dos 30 anos do INCM 
culminarão ainda com a realização da 
conferência internacional das teleco-
municações, um evento que se espera 
venha a envolver vários actores nacio-
nais e internacionais que lidam com 
assuntos das telecomunicações. 

Para os 30 anos do INCM, escolhemos 
como lema “Regular as Comunicações, 
Rumo à Transformação Digital”, por ser 
aquilo que reflecte o nosso maior com-
promisso”, fundamentou Mote. 

MELHORIA DAS COMPETÊNCIAS 
DIGITAIS

Como forma de melhoria das com-
petências digitais, o INCM iniciou em 

Trata-se de uma tecnologia inédita 
e única sob ponto de vista de concep-
ção e que traz consigo inteligência e 
autonomia para as máquinas industri-
ais, permitindo que tais activos tomem 
decisões preventivas antes que as fal-
has aconteçam.

Aliás, com a nova tecnologia é fácil 
determinar o melhor momento para 
as máquinas interromperem o seu 
funcionamento para manutenção, 
antecipando-se às quebras repentinas 
que tanto prejudicam os processos 
produtivos de todos os segmentos 
industriais.

Única à escala global, a tecnologia 

reparação e montagem do equipa-
mento de volta à linha de operação.

Totalmente alinhado aos precei-
tos da Indústria 4.0, o Neuron leva 
inteligência e autonomocidade para 
as máquinas industriais, capazes de 
tomar e seguir as próprias decisões, 
como, por exemplo, quais as peças a 
serem trocadas e os procedimentos 

chega ao mercado industrial, visando 
suprir a necessidade do sector, por 
inovações que gerem maior produtivi-
dade e rentabilidade na operação. 

Fruto da combinação de tecno-
logias de última geração, tais como 
o Blockchain, Internet Industrial das 
Coisas, Inteligência Artificial, Machine 
Learning, Deep Learning, Realidade 
Aumentada e Realidade Virtual, o Neu-
ron vai revolucionar o mercado indus-
trial, reduzir o tempo de inactividade 
das máquinas por manutenção, os 
estoques de peças, os desperdícios de 
tempo e de mão-de-obra, aumentan-
do o ciclo de vida dos equipamentos, 
sua disponibilidade e produtividade.

De acordo com o director de De-
senvolvimento, Estratégia e Inovação 
da Icro Group, Armando Marsarioli, a 
utilização do Blockchain combinado 
a outras tecnologias inteligentes con-
fere ao Neuron o seu maior diferencial, 
que o conecta a actividades prediti-
vas e prognósticas de manutenção, 
produção, fornecedores de peças e 
serviços, diminuindo o tempo de pro-
gramação da parada, de execução da 

técnicos e de segurança adequados 
a cada intervenção. Tudo sem a inter-
venção humana.

E mais, o próprio activo escolhe, 
dentre os profissionais da equipa, 
quem são aqueles que estão capacita-
dos para os procedimentos e solicita, 
de forma autónoma, aos fornecedores 
homologados, as peças necessárias 
para a realização do reparo agendado, 
como também seleciona os fornece-
dores de serviços terceirizados. 

Os estudos do Neuron foram inicia-
dos em 2016, fruto de pesquisas real-
izadas por Marsarioli, junto ao CENPRO 
– Centro de Pesquisa em Engenharia 
de Produção da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), onde de-
senvolveu interesse pela utilização do 
Blockchain juntamente aos conceitos 
da Manutenção 4.0.

“É por demais gratificante anunciar 
que a primeira versão do Neuron está 
100% desenvolvida e com certeza será 
um grande aliado para as indústrias 
de todos os segmentos económicos, 
tanto no território nacional, quanto in-
ternacional”, explica o director.

Mais um aditivo à tecnologia industrial
O mercado industrial conta com 
uma nova tecnologia que vai re-
duzir o custo de manutenção e 
aumentar a produtividade dos 
activos industriais. Denomi-
nada Neuron, a mesma foi lan-
çada recentemente pela empresa 
brasileira Icro Group, que também 
opera em Moçambique, concre-
tamente na Vulcan (antiga Vale), 
em Tete, e em Nampula, na Nacala 
Logistics.
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António Sanchez-Benedito Gaspar

NACIONAL

Milhões de euros chegam ao país
O apoio adicional no combate ao terrorismo, que foi recentemente aprovado pela União Europeia, no valor de 89 milhões de euros, começa a chegar ao país 
dentro de duas semanas. O valor deverá ser usado para a compra de equipamento e formação militar às 11 unidades das Forças de Defesa e Segurança (FDS), 
que já estão a ser capacitadas.

“A União Europeia já aprovou 89 
milhões de euros em equipamento 
não letal para aquelas 11 unidades de 
comandos e fuzileiros que estão a ser 
capacitados”, explicou o diplomata, para 
depois acrescentar que a nova ajuda será 
gasta em formação e “equipamentos 
individuais, fardas, coletes, capacetes, 

sistemas de comunicação, drones e via-
turas”, sendo que parte do equipamento 
chega dentro de duas semanas.

O diplomata diz que haverá apoio 
também às forças ruandesas que 
combatem em Cabo Delgado e as da 
Comunidade para o Desenvolvim-
ento da África Austral (SADC).

Os 89 milhões de euros, correspon-
dentes a pouco mais de 5,6 mil mil-
hões de meticais, foram anunciados 
por António Sanchez-Benedito Gas-
par, embaixador-cessante da União 
Europeia (EU), quando este se ia des-
pedir do Chefe de Estado moçambi-
cano, Filipe Nyusi.

Outro tema de que falou Gaspar 
é o processo de Desmobilização, 
Desarmamento e Reintegração dos 
homens da Renamo, alertando que 
o processo não se deve limitar a 
questões militares.

“O balanço é positivo. Já chegamos 
a 70% de desmobilizados e a previsão 
de terminar o processo ainda este ano 
se mantém”, entretanto, “é fundamen-
tal que o processo seja acompanhado 
de medidas de reconciliação, de apoio 
às comunidades mais afectadas pelo 
conflito com actividades de geração 
de renda”.

Sobre o processo eleitoral, para o 
qual os órgãos precisam de dinheiro, 
o diplomata- cessante diz que a União 
Europeia nunca apoia financeiramente, 
como forma de evitar ingerência.

A União Europeia tem apoiado 
sempre os processos eleitorais em 
Moçambique, desde as primeiras 
eleições em 1994. “Por uma questão 
de não ingerência em assuntos inter-
nos, a União Europeia, habitualmente, 
não financia directamente os proces-
sos eleitorais”, esclarece o embaixador-
cessante, afirmando que a União 
Europeia apoia os processos eleitorais 
de outras formas, como “a colocação 
em prática das recomendações das 
missões de observação e capacitação 
para apoiar a Sociedade Civil no trab-
alho de observação local”. 

Refira-se que António Sanchez-
Benedito Gaspar despede-se após 
quatro anos a garantir a diplomacia 
entre a União Europeia e Moçam-
bique. Em sua substituição está An-
tonino Maggiore, que era embaixador 
da Itália na Zâmbia.

Para apoiar acções de combate ao terrorismo

Na hora de despedida 

Embaixador da UE reitera parceria 
contínua com Moçambique
Terminou a missão de quatro anos do embaixador Sánchez-Benedito Gaspar, em Moçambique. O diplomata 
italiano, Antonino Maggiore, será o próximo representante da União Europeia no país. 

Com efeito, o embaixador da União 
Europeia (UE) em Moçambique, An-
tónio Sánchez-Benedito Gaspar, apre-
sentou quarta-feira, em Maputo, capi-
tal moçambicana, os cumprimentos 
de despedida junto do Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, mar-
cando assim o fim, este mês, da sua 
missão de quatro anos em Moçam-
bique ao serviço da União Europeia, 
união política e económica de 27 Esta-
dos membros.

Na audiência que lhe foi concedida 
pelo Presidente Nyusi, o embaixador 
fez o balanço do trabalho da União Eu-
ropeia em Moçambique, destacando 
áreas essenciais como a cooperação 
para o desenvolvimento, como o 
apoio à reconstrução pós-ciclones, a 
assistência humanitária, a resposta à 

pandemia da Covid-19, a promoção 
da paz e estabilidade, o apoio à segu-
rança e os esforços de luta contra o 
terrorismo em Cabo Delgado através, 
inclusive, do Mecanismo Europeu para 
a Paz. E não ficou de fora a menção 
ao franco e regular diálogo político e 
parceria estratégica entre a União Eu-
ropeia e Moçambique.

Na interacção com a comunicação 
social que se seguiu à audiência, o 
embaixador Sánchez-Benedito Gas-
par ressaltou que Moçambique é um 
grande parceiro da União Europeia, 
não só ao nível bilateral como tam-
bém ao nível regional e global. 

Com isso, disse o embaixador ter 
apresentado ao Presidente Nyusi 
as saudações pela eleição unânime 
do país a membro não permanente 

do Conselho de Segurança da ONU, 
posição que coloca Moçambique 
num lugar privilegiado para contri-
buir na abordagem e solução para 
os grandes desafios globais, como o 
clima, o actual conflito na Ucrânia e 
seus impactos na segurança, incluindo 
a alimentar, e ainda para reforçar o 
multilateralismo.

Por seu turno, António Sanchez-
Benedito Gaspar, ressalvou que o valor 
deverá ser usado para a compra de 
equipamento e formação militar às 11 
unidades das Forças de Defesa e Segu-
rança, que já estão a ser capacitadas. A 
ajuda começa a chegar ao país dentro 
de duas semanas

Os 89 milhões de euros, correspon-
dentes a 5,6 mil milhões de meticais, 
foram anunciados por António San-
chez-Benedito Gaspar, embaixador- 
cessante da União Europeia, que se ia 
despedir do Chefe de Estado moçam-
bicano, Filipe Nyusi.

“A União Europeia já aprovou 89 
milhões de euros em equipamento 
não letal para aquelas 11 unidades de 
comandos e fuzileiros que estão a ser 
capacitados”, explicou o diplomata, 
para depois acrescentar que a nova 
ajuda será gasta em formação e “equi-
pamentos individuais, fardas, coletes, 
capacetes, sistemas de comunicação, 
drones e viaturas”, sendo que parte do 
equipamento chega dentro de duas 
semanas.

O diplomata diz que haverá apoio 
também às forças ruandesas que 
combatem em Cabo Delgado e as da 
Comunidade para o Desenvolvim-
ento da África Austral (SADC).

Outro tema de que falou Gaspar 
é o processo de Desmobilização, 
Desarmamento e Reintegração dos 
homens da Renamo. Alerta que o pro-
cesso não se deve limitar a questões 
militares.

“O balanço é positivo. Já chegamos 
a 70% de desmobilizados e a previsão 

de terminar o processo ainda este ano 
se mantém”, entretanto, “é fundamen-
tal que o processo seja acompanhado 
de medidas de reconciliação, de apoio 
às comunidades mais afectadas pelo 
conflito com actividades de geração 
de renda”.

Sobre o processo eleitoral, para o 
qual os órgãos precisam de dinheiro, o 
diplomata cessante diz que a União Eu-
ropeia nunca apoia financeiramente, 
como forma de evitar ingerência.

“A União Europeia tem apoiado 
sempre os processos eleitorais em 
Moçambique, desde as primeiras 
eleições em 1994. Por uma questão 
de não ingerência em assuntos inter-
nos, a União Europeia, habitualmente, 
não financia directamente os proces-
sos eleitorais”, esclarece e afirma que 
a União Europeia apoia os processos 
eleitorais de outras formas, como 
“a colocação em prática das reco-
mendações das missões de observa-
ção e capacitação para apoiar a Socie-
dade Civil no trabalho de observação 
local”, terminando dizendo que todas 
essas possibilidades de apoio serão 
analisadas.

António Sanchez-Benedito Gaspar 
despede-se após quatro anos a garan-
tir a diplomacia entre a União Europeia 
e Moçambique, e será substituído por 
Antonino Maggiore, que era embaixa-
dor da Itália na Zâmbia.

O embaixador também foi recebido 
em audiências separadas pela Presi-
dente da Assembleia da República, Es-
perança Bias, e pelo Primeiro-ministro, 
Adriano Maleiane, a quem igualmente 
apresentou os cumprimentos de 
despedida e abordou temas ligados, 
respectivamente, ao apoio da UE à 
consolidação democrática, capacita-
ção institucional e cooperação inter-
parlamentar entre Moçambique e 
União Europeia e à ampla cooperação 
bilateral com vista ao progresso de 
Moçambique.
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Estradas, energia e erosão 
condicionam Marracuene

Apesar de estar na moda e con-
centrar um conjunto de inicia-
tivas capazes de impulsionar o 
crescimento económico e, con-
sequentemente, transformar o 
distrito em cidade, Marracuene 
enfrenta desafios que precisam 
com muita urgência de ser ataca-
dos, particularmente na área de 
infra-estruturas, porque condic-
ionam todas as iniciativas de de-
senvolvimento em curso. Trata-se 
de falta de estradas em condições 
de transitabilidade, de escolas 
primárias e secundárias públicas, 
unidades sanitárias, de acesso 
à energia de qualidade e abran-
gente para todos os bairros, inclu-
indo água, bem assim o combate 
à criminalidade e à erosão, que 
toma dia após dia as ruas e zonas 
residenciais do distrito. No entan-
to, o Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desastres 
(INDG) lançou há dias, na provín-
cia de Inhambane, o projecto do 
seguro climático, finanças e resil-
iência, financiado pelo Banco Afri-
cano de Desenvolvimento (BAD), 
no valor de cerca de 47 milhões 
de dólares para um período de 
5 anos, a ser implementado em 
10 distritos considerados áridos 
e semi-áridos, designadamente 
Magude, Moamba e Marracuene, 
na província de Maputo; Guijá, 
Mapai, Massangena e Chicual-
acuala, na província de Gaza, e 
Funhalouro, Mabote e Panda, na 
província de Inhambane, onde irá 
beneficiar directamente cerca de 
500.000 pessoas. Em Marracuene, 
o BAD, além de provisão de infra-
estruturas de retenção e abastec-
imento de água para o consumo 
humano e animal, vai financiar as 
obras de pavimentação da Aveni-
da Dom Alexandre, num troco de 
cerca de 12 quilómetros.

residenciais de todos os bairros de 
Marracuene.

Por isso, na população de Mar-
racuene, tanto nos encontros que Júlio 
Parruque manteve com as mulheres 
do distrito, assim como com os fun-
cionários públicos, principalmente da 
Saúde e Educação, a tónica dominante 
foi o pedido de melhoria das estradas, 
expansão e melhoramento da quali-
dade de energia. 

Defenderam ainda a necessidade 
de que as obras de pavimentação 
da Avenida Dom Alexandre, cujo 
concurso público será lançado em 
Agosto próximo, sejam precedidas de 
uma consulta pública como forma de 
a população acautelar a construção 
também de infra-estruturas de sanea-
mento como valetas e valas de dre-
nagens, com o objectivo de prevenir 
e combater a erosão, já por si gritante. 

Na mesma tónica, Filipe Raul, 
professor da Escola Primária de Mu-
betcha, pediu ao governador da 
província de Maputo a construção 
da estrada que liga a EN1 e o bairro 
de Pazimane, cujo troço apresenta-
se intransitável e nos dias chuvosos a 
população é obrigada a pagar entre 
30 e 50 meticais por viagem.

Na mesma reunião com o gov-
ernador da província de Maputo, as 
mulheres do distrito de Marracuene 
queixaram-se igualmente do aumento 
de casos de consumo de bebidas al-
coólicas e drogas nos recintos escolares, 
sobretudo entre adolescentes e jovens. 

Este grito de socorro veio de Anaté-
rcia Mateus, que considera alto e preo-
cupante o nível de delinquência juvenil 
em Marracuene, como resultado do 
consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

Para o efeito, apontou a falta de 
patrulhas policiais e de postes de ilu-
minação públicas dentro e fora dos re-
cintos escolares, como sendo uma das 
causas da onda de assaltos e roubos 
contra alunos, sobretudo os de sexo 
feminino. 

Por outro lado, Alice Essineta colo-
cou ao governador da província de 
Maputo a dificuldade que a popula-
ção tem de chegar à cidade de Ma-
puto por falta de transporte.

“Testemunhamos a entrega de 
autocarros para transporte de pas-
sageiros ao Governo distrital, mas pas-
sam mais de três meses e ainda não 
entraram em funcionamento. Não 
sabemos o que está a acontecer, mas 
gostaríamos que o nosso pai procu-
rasse saber porque fazem muita falta”, 
disse Alice Essineta.

Para Lúcia Alberto, não restam dúvi-
das de que Marracuene está a crescer, 
entretanto pediu o empoderamento 
da mulher através de pequenos pro-
jectos, como de criação de frangos, 
por exemplo, como forma de reduzir o 
impacto do desemprego nas famílias 
e comunidades.

Na ocasião, Júlio Parruque agra-
deceu o papel das mulheres nas 
acções de combate à Covid-19, ex-
ortando ainda para que elas contin-
uem na linha da frente, sobretudo 
na vigilância contra os inimigos do 
desenvolvimento, tendo apontado os 
terroristas em Cabo Delgado, os 

tempo que ampliam o conhecimento 
desde pequenas”. 

Referiu ainda que o Governo não irá 
descansar enquanto não tirar os mil-
hares de alunos que estudam ainda 
ao ar livre. Na ocasião, enalteceu o con-
selho de escola, que através de contri-
buições conseguiu construir quatro 
salas, prevalecendo, mesmo assim, o 
desafio de construir-se mais salas. Esta 
escola exige guarda e um posto poli-
cial nas proximidades, pois tem sido 
alvo de roubos frequentes.

 “Nós precisamos de mais parceiros 
com esta visão de investir na educa-
ção, porque dessa forma é possível ca-
pacitar os nossos filhos para a autossu-
ficiência e construir um futuro cada vez 
mais sustentável”, disse Júlio Parruque. 

O governador apelou ainda aos 
professores e alunos a fazerem bom 
uso dos livros oferecidos e ler pelo me-

nos duas obras literárias por ano. 
Aos encarregados de educação, 

encorajou para incluírem livros nos 
presentes para as crianças, devendo 
continuar engajados na prevenção da 
pandemia da Covid-19. Deste ponto 
visitou e percorreu a Avenida Dom Al-
exandre, onde, chegado à terminal dos 
transportes de passageiros de Zintava, 
interagiu com os moradores e comer-
ciantes locais, incluindo usuários da via. 

Esta via, que separa a cidade de Ma-
puto e o distrito de Marracuene, a par-
tir da rotunda de Albasine, e atravessa 
os bairros de Guava, Mateque, Habel 
Jafar e Zintava, é de terra batida e nos 
dias de chuva dificulta a circulação de 
viaturas e pessoas. 

A degradação é tanta que mesmo 
na época seca também impossibilita 
a transitabilidade, com o agravante de 
a erosão tomar conta das ruas e zonas 

ANSELMO SENGO                                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

O grito de socorro foi dado pela pop-
ulação de Marracuene, durante a visita 
recente, (29 e 30 de Junho findo), de 
Júlio Parruque, governador da provín-
cia de Maputo, ao distrito, cujo ponto 
de entrada foi o bairro de Guava, onde 
visitou as obras de pavimentação, pelo 
operador mineiro local, Stélio Mascar-
enhas, da estrada Guava-Mateque, 
num raio de 1.2 quilómetros, orçadas 
em mais de 27 milhões de meticais. 

De seguida rumou para a Escola 
Primária e Completa de Segundo Grau 
de Guava, única escola pública do 
bairro, com mais de 32 mil habitantes, 
para orientar a cerimónia de doação 
de 450 livros escolares à biblioteca da 
escola, no âmbito da responsabilidade 
social do Acess Bank, em parceria com 
a Alcance Editores. 

A escola conta com mais de seis mil 
alunos.

Entretanto, apesar de na mensa-
gem os alunos não se terem referido 
à necessidade de construção de mais 
salas para tirar as mais de seis turmas 
cujos alunos estudam em salas im-
provisadas com chapas de zinco, o 
governador da província de Maputo 
enalteceu a iniciativa e reforçou a im-
portância de as “crianças terem acesso 
facilitado a livros, de forma a adquiri-
rem o gosto pela leitura, ao mesmo 

- No entanto, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai financiar projectos de resiliência climática, no valor 
de cerca de 47 milhões de dólares em 10 distritos da zona Sul do país, incluindo Marracuene, onde, além de as-
segurar a provisão de infra-estruturas de retenção e abastecimento de água para o consumo humano e animal, vai 
financiar as obras de pavimentação da Avenida Dom Alexandre, no troço entre a rotunda de Albasine, limite com a 
capital do país, e a Estrada Circular, junto à entrada da vila
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418 habitantes para um profissional, 
assim como apontaram a insuficiência 
de material médico-cirúrgico, de bloco 
operatório e de espaço reservado a ac-
tividades de fisioterapia. 

Indicaram ainda a insuficiência de 
ambulâncias para o transporte de 
doentes, tendo em conta que as que 
existem encontram-se paralisadas 
devido a avarias mecânicas.

Grácio Cossa, professor na Escola 
Primária Completa de Habel Jafar, de-
ixou um grito de socorro a favor das 
crianças que estudam debaixo das 
árvores, sublinhando que, como con-
sequência, os professores e alunos so-
frem de doenças respiratórias devido 
ao frio, que chega a condicionar as 
aulas e pelas poeiras inaladas. 

Este facto deixou o governador da 
província de Maputo inconsolável e de 
imediato encarregou o sector da Edu-
cação para erguer quatro salas de aula, 
apontadas pelo professor Grácio Cossa 
como a solução deste problema. 

De seguida interveio Raul Mach-
anguana, professor de Educação de 
Adultos, que lamentou a falta de mei-
os e equipamentos para o exercício da 
actividade. 

Entretanto, a Escola Primária Com-
pleta de Mbalane não tem, segundo 

a professora Estalina Mausse, energia 
eléctrica, muro de vedação, incluindo 
transportes a ligar Nhongonhane e 
Bobole.

Aliás, denunciou que depois das 21 
horas a população é impedida pela 
Polícia da República de Moçambique 
de atravessar o posto de controlo poli-
cial de Nhongonhane.

JÚLIO PARRUQUE PROMETE 
SOLUÇÕES

Por seu turno, Júlio Parruque sau-
dou os funcionários da Educação e 
da Saúde pela entrega demonstrada 
durante o momento de pico da Co-
vid-19. 

Fez saber ainda que o tema da sua 
visita ao distrito estava centrado nas 
infra-estruturas como elemento de 
desenvolvimento. Por isso prometeu, 
juntamente com o governo distrital, 
resolver de forma gradual os problemas 
apresentados, com ênfase nas estradas 
Dom Alexandre, Mali-Santa Isabel, bem 
assim no aumento de salas de aula 
e melhor provimento do sistema de 
saúde, água e energia no distrito.

“O nosso compromisso é de elimi-
nar turmas ao ar livre até 2024”, referiu 
o governante

vendedores de drogas e agitado-
res nas comunidades. 

“Vamos desmobilizar os vend-
edores de bebidas alcoólicas, drogas 
e os agitadores nas nossas comuni-
dades. Temos que estar cada vez mais 
vigilantes”, apelou o governante.

O governador da província de Ma-
puto reconheceu ainda que o prob-
lema de degradação de estradas era 
grave em Marracuene e era prioridade 
do Executivo, por isso fez saber que 
se fazia acompanhar na sua comitiva 
pelo representante do delegado pro-
vincial da Administração Nacional de 
Estradas (ANE), pelo director provin-
cial do Fundo de Estradas, delegado 
da EDM em Marracuene, do FIPAG e 
chefe da Repartição de Recursos Hu-
manos e a Contabilidade Pública, sem 
excluir a chefe do Departamento da 
Indústria na Direcção Provincial da In-
dústria e Comércio. 

“A problemática das infra-estrutur-
as, principalmente, constitui o centro 
da nossa primeira visita oficial ao dis-
trito de Marracuene. E já tem soluções”, 
disse Parruque.

REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS

O momento mais alto da visita do 
governador da província de Maputo 
foi a reunião com mais de 300 fun-
cionários públicos, principalmente 
das áreas da Educação e Saúde, que 
encheram até às costuras o salão de 
reuniões da União de Cooperativas e 
Agricultores de Marracuene.

Embora tenham reconhecido o 
esforço do Executivo na realização de 
reformas na Função Pública, como 
por exemplo a aprovação da Tabela 
Salarial Única (TSU), visando respond-
er continuamente ao seu clamor, os 
funcionários do Estado frisaram que 
persistem ainda muitas preocupações, 
particularmente para os profissionais 
da Educação, cuja missão é de formar 
o homem do amanhã. 

Para elucidar, os professores de-
nunciaram a carga horária, que vai até 
acima de 8 horas de trabalho, salas de 
aula superlotadas, constituídas na sua 
maioria por mais de 65 alunos; turmas 
ao ar livre, morosidade no pagamento 
do subsídio de funeral e lentidão na 
tramitação de actos administrativos, 
mormente as promoções e pro-
gressões na carreira.

Entretanto, na mensagem apresen-
tada por Domingos Abrantes, embora 
tenham enaltecido o início do paga-
mento do subsídio médico, fizeram 
saber que o mesmo não contempla a 
realização de exames médicos.

Os funcionários do Estado de Mar-
racuene pediram ainda a Júlio Par-
ruque a construção de mais salas de 
aula, como forma de reduzir o número 
de turmas ao ar livre e de infra-estrutur-
as para a alfabetização de adultos. 

Em relação ao sector da Saúde, 
os funcionários louvaram a con-
strução de mais sanitários, entretanto 
queixaram-se da exiguidade de pesso-
al médico, cujo rácio é de um para cer-
ca de 750 habitantes, contra o ideal de 

BAD FINANCIA PAVIMENTAÇÃO 
DA ESTRADA DOM ALEXANDRE

O Instituto Nacional de Gestão e 
Redução do Risco de Desastres (INGD) 
lançou há duas semanas o Projecto Se-
guro Climático, Finanças e Resiliência.

Na ocasião, a presidente do INGD, 
Luísa Meque, fez saber que a ocorrência 
da seca, sobretudo nas zonas áridas e 
semi-áridas, concorre para a situação de 
emergência devido ao elevado núme-
ro de famílias afectadas, condicionado 
pela falta de água para o consumo hu-
mano e produção agro-pecuária. 

“A falta deste importante recurso 
é responsável pelo constante surgi-
mento de bolsas de fome, que na sua 
maioria se caracterizam pela insegu-
rança alimentar aguda dos agregados 
familiares”, disse, acrescentando que as 
zonas áridas e semi-áridas têm sido as 
mais vulneráveis à escassez de alimen-
tos no país, devido à cada vez mais 
acentuada degradação das condições 
de produção e produtividade agro-
pecuária.

É neste contexto, entre as várias 
acções conjugadas e em curso, que o 
Projecto de Seguro Climático, Finan-
ças e Resiliência veio agregar-se aos 
esforços locais empreendidos, quer 

ao nível comunitário, distrital, provin-
cial e central, para responder de forma 
integrada à priorização das interven-
ções visando fortalecer a capacidade 
das comunidades rurais e abordar os 
desafios interligados das mudanças 
climáticas, pobreza rural, insegurança 
alimentar e degradação da terra. 

“Este desiderato apenas poderá se 
alcançar através da provisão de infra-
estruturas resilientes de captação e 
abastecimento de água, melhoria da 
produção de alimentos, bem como 
capacitação e transferência de tec-
nologias para as comunidades”, disse 
Luísa Meque.

Afirmou ainda que este projecto 
era mais uma incansável contribuição 
do Banco Africano de Desenvolvim-
ento no valor de cerca de 47 milhões 
de dólares, para um período de 5 
anos, e será implementado em 10 
distritos considerados áridos e semi-
áridos, concretamente os distritos de 
Magude, Moamba e Marracuene, na 
província de Maputo; Guijá, Mapai, 
Massangena e Chicualacuala, na 
província de Gaza, e Funhalouro, 
Mabote e Panda, na província de In-
hambane, onde irá beneficiar directa-
mente cerca de 500.000 pessoas. 

Para além da provisão de infra-es-
truturas de retenção e abastecimento 
de água para o consumo humano e 
animal, este projecto vai também ac-
tuar na promoção de actividades agrí-
colas, associada a pequenos sistemas 
de irrigação, agro- processamento, 
agricultura de conservação, sanidade 
animal, treinamento e transferência 
de tecnologias para as comunidades 
beneficiárias.

Neste contexto, o administrador de 
Marracuene, Shafee Sidat, esclareceu 
que o BAD irá financiar, sob supervisão 
do INGD, quatro projectos.

Trata-se da pavimentação da Ave-
nida Dom Alexandre e das obras de 
construção do mercado agrícola no es-
paço Gwaza Muthini; de um centro de 
formação profissional e de construção 
e reabilitação do sistema de regadio da 
zona agrícola de Machubo.
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Activos do FNB crescem 20%
Apesar do ambiente ser altamente 
competitivo e desafiador para a 
banca Corporativa e Comercial, 
o FNB Moçambique afirma que 
tem consolidado uma posição 
centrada no Cliente, apostando 
fortemente nos seus pontos fortes 
e em parcerias locais. Para elucidar, 
um comunicado de imprensa rece-
bido na nossa Redacção faz saber 
que registou nos últimos 12 meses 
um crescimento na sua base de 
activos superior a 20%, lançando 
deste modo um percurso ascen-
dente de dois dígitos, ao longo dos 
próximos 3 a 5 anos.

afirmou Janine.
Num outro capítulo, o Banco salien-

ta que, enquanto intervenientes em 
rápido crescimento, valoriza a consid-

erável carteira de clientes desenvolvi-
da num curto espaço de tempo.

“Continuamos a cultivar parcerias 
com clientes, agentes da indústria e 

prestadores de serviços locais com o in-
tuito de disponibilizar serviços bancári-
os empresariais e comerciais, únicos 
em Moçambique. É importante en-

tender que apostamos fortemente na 
nossa posição no mercado através de 
uma abordagem sectorial e industrial 
direccionada, não tentando ser tudo 
para todos. Para nós, faz mais sentido 
desenvolver relações empresariais e 
intra-empresariais com propostas e es-
tratégias de valor focadas em sectores-
chave  como a Agricultura, Logística e 
Indústrias Diversificadas, incluindo a de 
Petróleo e Gás downstream”, esclarece 
a directora de CCIB, Janine Goosen.

Paralelamente, e com vista a apoiar 
a economia e as empresas nacionais, o 
Banco procura estar próximo de toda 
a cadeia de valor das empresas com 
as quais trabalha, de forma a apoiar 
os seus colaboradores, fornecedores, 
empreiteiros e clientes, o que é notório 
no seu modelo de relacionamento 
centrado no cliente.

“Importa relembrar que, conside-
rando a nossa agilidade e ligação 
a uma rede global, estamos em 
condições de disponibilizar acesso a 
serviços bancários de vanguarda, sus-
tentados por conhecimentos testados 
e aplicados. O nosso percurso em sen-
tido ascendente fala por si: estamos 
empenhados em investir em Moçam-
bique. Esperamos crescer lado a lado 
com os nossos Parceiros e Clientes, 
actuais e futuros, neste mercado com 
elevado potencial”, concluiu Janine 
Goosen.

Nos últimos 12 meses

Nos últimos quatro anos

Com efeito, Janine Goosen, directo-
ra da Banca Corporate, Comercial e de 
Investimentos (CCIB) do FNB Moçam-
bique, refere que Moçambique é uma 
economia promissora, com muitas 
e variadas oportunidades de cresci-
mento. 

Janine Goosen acrescentou que, no 
contexto de uma economia em franco 
crescimento, como a nossa, o banco 
acredita haver oportunidades para 
todos os intervenientes da indústria 
financeira se estes procurarem alavan-
car os seus pontos fortes e capacid-
ades e, acima de tudo, se encararem o 
Cliente como o seu foco principal.

Referiu ainda que, como marca em 
crescimento, a força do FNB Moçam-
bique reside na sua dimensão, na 
experiência e no apoio de um grupo 
maior, cujas soluções são adaptadas 
às necessidades específicas do mer-
cado local. 

“Convém lembrar que, por sermos 
uma instituição relativamente jovem 
e de dimensão reduzida, os nossos Cli-
entes podem contar com uma prox-
imidade, sem paralelo, no que toca à 
atenção individual da nossa liderança, 
reflectida nos serviços de que ben-
eficiam nas suas contas Corporativas e 
Comerciais”, assinalou.

Sobre a solidez da instituição, “natu-
ralmente, sermos considerados um 
Banco cada vez mais relevante no 
mercado enche-nos de orgulho, assim 
como a força, influência e suporte que 
temos do Grupo FirstRand, uma pre-
sença de peso no continente africano. 

Adicionalmente, consideramos 
estar equipados com as ferramentas 
necessárias para apoiar os nossos 
Clientes com soluções que nos per-
mitem crescer juntos. A nossa aspira-
ção em criar uma cultura que encoraja 
o pensamento inovador assim como 
as pesquisas e análises de dados glo-
bais e regionais que levamos a cabo 
comprovam-no”, reforçou.

Com efeito, o investimento em 
especialização de topo, a atracção 
de novas competências e o encora-
jamento do auto-desenvolvimento 
e crescimento são valências bastante 
críticas na relação e parcerias do Banco 
com os seus Clientes.  “O ambiente, o 
desenvolvimento social e a governa-
ção (ESG) são um foco e uma exigência 
fundamentais em todos os sectores e 
indústrias, ansiamos por trazer esta 
abordagem nas nossas transacções 
no mercado moçambicano, com o 
apoio da experiência do nosso Grupo”, 

Inflação atinge valor mais alto
A inflação homóloga foi das mais altas nos últimos quatro anos e nove meses, ao atingir 10.81%, segundo o In-
stituto Nacional de Estatística (INE), que associa esta subida à guerra na Ucrânia e ainda à crise dos combustíveis 
no mercado internacional.

Com efeito, segundo dados con-
tidos no novo Boletim do Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC), em Maio, 
a inflação homóloga tinha sido de 
9,31%, e subiu 150 pontos base em 
Junho passado. 

Para encontrar o valor mais alto, pre-
cisaria de recuar até Agosto de 2017, 
altura em que a inflação chegou a estar 
na casa dos 14,13%. 

A subida que se verifica desde o início 
do ano está em linha com todas as pre-
visões e com o clima inflacionista global 
causado pela guerra na Ucrânia e pelo 
aumento dos preços dos combustíveis.

As divisões de alimentação, bebidas 
não alcoólicas e transporte são as que 
mais contribuíram para o aumento de 
preços.

Os valores do IPC são calculados 
pelo Instituto Nacional de Estatística 
a partir das previsões do preço de um 
cabaz de bens e serviços, com dados 
recolhidos nas cidades de Maputo, 
Beira e Nampula, as três principais ci-
dades do país com fluxo de negócios 
que dinamizam a economia nacional.

Em termos acumulados, desde o 
início do ano a inflação está agora nos 
6,44%.

(EUA), por exemplo, a inflação atingiu 
em Junho passado 9,1%, em termos 
homólogos, o nível mais alto desde 
Novembro de 1981, segundo o Ín-
dice de Preços no Consumidor (CPI) 
divulgado na última quarta-feira pelo 
Departamento do Trabalho.

Em Maio, a inflação naquele país 
tinha ficado em 8,6%, fazendo com 
que esta subida seja um novo revés 
para o Presidente norte-americano, 
Joe Biden, que tenta há vários meses 
travar o aumento de preços.

Habitualmente assiste-se a um recuo 
de preços e até a alguma deflação entre 
os meses de Maio e Julho, devido ao 
período de colheita e abundância nos 
mercados, mas este ano o alívio mensal 
foi mínimo: a inflação mensal de Maio 
foi de 1% e em Junho foi de 0,83%.

A subida de inflação, conforme 
dados disponíveis, não só ocorre em 
Moçambique, mas noutras paragens 
do mundo, porque deriva da crise in-
ternacional.

Nos Estados Unidos da América 

Pouco antes de estes dados serem 
divulgados, recorde-se que a Casa 
Branca já tinha indicado que esperava 
uma inflação “muito elevada”.

Em relação ao mês anterior, o au-
mento de preços em Junho foi de 
1,3%, contra 1% em Maio, acima do 
previsto pelos analistas ouvidos pela 
Bloomberg, que antecipavam uma in-
flação de 8,8%, na comparação com o 
período homólogo de 2021 e de 1,1% 
face ao mês anterior.

A Comissão Europeia (CE) prevê 
uma inflação histórica este ano de 
7,6% na Zona Euro e de 8,3% na União 
Europeia (UE), uma nova revisão em 
alta, ‘puxada’ pelos preços da energia e 
dos alimentos. 

A situação poderá agravar-se se a 
Rússia, pressionada pelas sanções dos 
EUA e da União Europeia, decidir cortar 
o abastecimento de gás.

Nas suas previsões da Primavera, 
publicadas em Maio passado, o execu-
tivo comunitário já tinha projectado 
uma “revisão considerável” em alta da 
taxa de inflação na Zona Euro este ano, 
para 6,1%, principalmente impulsion-
ada pelos preços energéticos e alimen-
tares, com pico no segundo trimestre e 
descida em 2023.

Nos dados hoje anunciados, Brux-
elas recorda que “a inflação global, até 
Junho, atingiu máximos recordes à 
medida que os preços da energia e 
dos alimentos continuaram a crescer e 
as pressões sobre os preços se alarga-
ram aos serviços e outros bens”, o que 
levou a uma nova revisão “considerav-
elmente em alta” face à projecção da 
Primavera.
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Standard Bank capacita 300 jovens 
para mercado de trabalho

Gapi investe em resiliência de 
pequenas empresas

Moçambique no Fórum sobre 
Desenvolvimento Sustentável

O Standard Bank está a contribuir para a criação de uma geração de jovens prontos para o mercado de trabalho, 
em Moçambique, através da capacitação de estudantes recém-formados pelas instituições de ensino médio e su-
perior, para que possam contribuir para o crescimento do país.

“Os beneficiários do Fundo de Emergência para a Recuperação e Expan-
são de Negócios (FEREN) estão a cumprir, satisfatoriamente, com os paga-
mentos dos créditos que receberam poucas semanas após os ciclones Idai 
e Kenneth, que em 2019 fustigaram algumas províncias das regiões Cen-
tro e Norte. A taxa de reembolso do capital está em cerca de 92%” – lê-se 
no mais recente relatório de monitoria à gestão desta facilidade financeira 
apoiada pelo Governo da Dinamarca, em parceria com a Gapi. 

Termina esta segunda-feira a participação da vice-ministra da Economia e Finanças, Carla Loveira, em Nova 
Iorque, Estados Unidos da América, no seguimento ministerial do Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvi-
mento Sustentável, sobre os auspícios do Conselho Económico e Social das Nações Unidas. 

banco ao nível da diversidade e inclusão, 
particularmente na componente do 

género: “Nós temos programas claros 
e específicos em relação ao desenvolvi-

Nos últimos cinco anos, através do 
seu Programa de Formação e Desen-
volvimento de Graduados, esta insti-
tuição bancária formou mais de 300 
jovens, dando-lhes uma oportunidade 
para alinhar a sua bagagem teórica 
com experiências práticas, que lhes 
possibilitam entrar no mercado de em-
prego com bases sólidas, bem como 
iniciar projectos de auto-emprego.

Momentos após participar, como 
oradora, na conferência “Agenda Gen-
eration Ready”, promovida, recente-
mente, pela Field Ready Moçambique, 
em Maputo, Mónica Macamo, direc-
tora de Pessoas e Cultura do Standard 
Bank, referiu que tem sido uma preo-
cupação constante do banco preparar 
as pessoas para que estejam prontas 
para o futuro de trabalho.

“Estamos a criar talentos para toda 
a comunidade empresarial, trazendo 
estudantes que saem da universidade 
para serem capacitados para ajudar no 
crescimento de Moçambique como 
profissionais de alta performance”, frisou.

O banco, conforme enfatizou Mónica 
Macamo, tem ajudado no direcciona-
mento profissional dos jovens, através 
dos programas de formação e desen-
volvimento que integram não só pes-
soas que entram para o mercado de 
emprego, mas também as que já estão 
empregadas, “porque sabemos que 
estamos num processo de mudança 
contínua, que exige de todos uma trans-
formação de mentalidades e atitudes 
sobre a forma como olhamos para a 
mudança digital”.

Numa outra abordagem, a directora 
de Pessoas e Cultura do Standard Bank 
referiu-se ao trabalho realizado pelo 

O Fórum Político de Alto Nível sobre 
o Desenvolvimento Sustentável é a 
plataforma central das Nações Unidas 
que procede à avaliação da Agenda 
2030 e dos seus Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS). 

Para o ano de 2022, o evento, que 
decorreu entre os dias 13 e 18 de Julho 
corrente, avaliou cinco ODS, com de-
staque para a questão de assegurar a 
educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida 
para todos, alcançar a igualdade de gé-
nero e empoderar todas as mulheres e 
raparigas; conservação e uso sustentável 
dos oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sus-
tentável, proteger, recuperar e promover 
o uso sustentável dos ecossistemas ter-
restres, gerir de forma sustentável as flo-
restas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a 

O desempenho desta facilidade 
financeira concebida pela Gapi para 
acudir a pequenos negócios e recu-
perar postos de trabalho afectados por 
calamidades está a inspirar a criação de 
instrumentos para melhorar a resiliên-
cia de pequenas empresas.

“É pena que este FEREN tenha sido 
apenas de um milhão de dólares e, em 
contraste, é muito triste e revoltante 
que os cerca de 15 milhões de dólares 
doados pelo Banco Mundial ao Gov-
erno para o mesmo fim tenham ficado 
parados num banco comercial e sem 
qualquer aplicação", comentou um 
empresário da região Centro, no âm-
bito de um debate organizado pelo 
Conselho Empresarial de Sofala.

“Através dos nossos oito escritórios, 
localizados nas áreas afectadas, foram 
prontamente identificados nove 
mercados periurbanos onde operam 
quase 10 mil vendedores, bem como 
um total de cerca de 100 pequenas 
empresas", explicou Amiro Abdula, 
director na Gapi, acrescentando que 
“no capítulo de financiamento, criámos 
três linhas, uma de Expansão, outra 
de Recuperação e uma outra para a 
Juventude, com taxas de juros que 
não excediam os 10 porcento. Com os 
cerca de um milhão de dólares conse-
guimos servir, prontamente, alguns 
mercados periurbanos numa base de 
donativo e as primeiras 22 empresas 
num sistema de crédito bonificado”.

O primeiro dos mercados beneficia-
dos e parcialmente reconstruído, em par-
ceria com a Fundação Leite Couto, foi o 

perda da biodiversidade, e por fim o forta-
lecimento dos meios de implementação 
e revitalização da parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

Durante o encontro de Nova Iorque 
foram igualmente abordados temas 
ligados ao impacto da pandemia da 
Covid-19, transição energética, mu-
danças climáticas, segurança alimen-
tar, medidas para acelerar o progresso 
para a realização dos ODS.

Na sua intervenção durante a reunião 
denominada “Mesa-Redonda Ministeri-
al”, intitulada Acelerando a realização dos 
ODS até 2030: enfrentar as crises actuais 
e superar os desafios, a vice-ministra da 
Economia e Finanças apresentou o pro-
gresso na implementação dos ODS e os 
desafios para o alcance dos mesmos até 
2030, em situação das crises actuais que 
têm afectado o Mundo.

Carla Loveira referiu ainda que 
Moçambique foi recentemente eleito 

de Maquinino, na Beira, o que foi descrito 
na altura pelo então presidente do mu-
nicípio como “um gesto de grande hu-
manismo e compreensão pelo sofrimen-
to dos afectados e sem meios próprios 
para recomeçarem as suas vidas”

“Reconhecemos o papel desempen-
hado pela Gapi, mas lamentamos a ex-
iguidade dos fundos. Fez-se publicidade 
do FEREN, mas quando nos aproximá-
mos já não dispunham de mais din-
heiro” – lamentou o representante do 
Conselho Empresarial de Sofala, uma 
agremiação que vem lamentando a ex-
iguidade ou gestão duvidosa dos fun-
dos prometidos às vítimas dos ciclones. 

“Depois ouvimos falar de fundos do 
Banco Mundial e outras organizações 
internacionais, mas, infelizmente, não 
beneficiámos deles, nem vimos o seu 
impacto”.

A Direcção da Gapi fez recente-
mente uma reflexão sobre as ex-
periências que desenvolveu com as 
intervenções feitas em várias situações 
de emergência, começando pelas dev-
astadoras cheias de 2000 e ao longo 
dos anos em vários outros ciclones, in-
cluindo o Idai e Kenneth de 2019. 

“Temos lições destas experiências. 
Aprendemos que nestas situações é 
importante saber identificar os em-
presários e os negócios que, de facto, 
têm capacidade e condições para 
serem recuperados e, de seguida, 
nós próprios termos capacidade para 
monitorar a recuperação dessas em-
presas", esclareceu Adolfo Muholove, 
PCE da Gapi. 

membro não permanente do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas 
para o período 2023-2024 e sublinhou 
ser uma oportunidade para fortalecer 
o comprometimento com a Agenda 
2030 e os ODS. 

À margem do Fórum Político de Alto 
Nível sobre o Desenvolvimento Sus-
tentável, a vice-ministra reuniu-se com 
outras autoridades, sendo destaque o 
encontro bilateral com o ministro das 
Finanças e Planificação Económica 
do Ruanda, Uzziel Ndagijimana, onde 
passaram em revista a cooperação 
económica entre os dois países.

No final do Fórum em alusão será 
adoptada a Declaração Ministerial do 
Fórum Político de Alto Nível.

Refira-se que fazem parte da delega-
ção moçambicana quadros do Minis-
tério da Economia e Finanças e do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação. 

mento da mulher, para que ela possa 
crescer como profissional e também 
para se tornar líder”, realçou.

Com efeito, a instituição abraçou a 
iniciativa HeForShe (ElesPorElas), lan-
çada em 2014 pela Organização das 
Nações Unidas, como um movimento 
de solidariedade para envolver toda 

a sociedade, inclusive os homens, na 
promoção da igualdade do género. 
“Demos o nosso próprio nome “Elas, 
Divas e Eles”, isso para que os homens 
também percebam como colaborar, 
nesta empreitada, como colegas e 
como seres humanos”, explicou.

Ainda no que respeita à inclusão, o 
banco apoia a formação de pessoas 
com necessidades educativas especi-
ais, através da Associação de Educação 
e Reabilitação de Cidadãos Inadapta-
dos (CERCI).

Importa realçar que no âmbito 
do apoio do banco à CERCI, recente-
mente, quatro jovens com neces-
sidades especiais terminaram um es-
tágio no banco, durante o qual foram 
integrados na Sala de Controlo de 
Vigilância do banco, onde desenvolv-
eram competências em serviços de 
vigilância e monitoria de segurança.

Recém-formados pelas instituições de ensino médio e superior 

Lições das intervenções pós Idai e Kenneth

Mónica Macamo, directora de Pessoas e Cultura do Standard Bank
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Água potável chega a Salamanga Pouco mais de 3.500 habitantes 
do posto administrativo de Sala-
manga, no distrito de Matutuíne, 
província de Maputo, passam a 
beneficiar de água potável, forne-
cida por um sistema de abastec-
imento, inaugurado quarta-feira, 
13 de Julho, pela vice-ministra das 
Obras Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos, Cecília Chamutota.

Trata-se de um sistema orçado em 
36 milhões de meticais, financiados, 
em forma de donativo, pelo Governo 
do Reino Unido, através do Foreign 
Commonwealth & Development Of-
fice (FCDO), com uma capacidade 
instalada para fornecer o precioso 
líquido a 15 mil habitantes, numa rede 
de abastecimento de água de 5 quiló-
metros.

Na ocasião, a vice-ministra Cecília 
Chamutota disse que com a inaugura-
ção do sistema a taxa de cobertura em 
Salamanga passa de 41% para 91%, 
o que contribui para que o distrito de 
Matutuíne passe de 79.4% para 81.2% 
nas zonas rurais, beneficiando cerca de 

35.456 pessoas.
“Hoje procedemos à inauguração 

arranque, beneficia cerca de 3.578 
pessoas, mas com uma capacidade in-

do Sistema de Abastecimento de 
Água de Salamanga que agora, no 

stalada para beneficiar cerca de 14.400 
pessoas num horizonte de 20 anos”, 
referiu a governante.

Por sua vez, a Alta-Comissária do Re-
ino Unido em Moçambique, NneNne 
Iwuji-Eme, disse que a inauguração do 
empreendimento, em Salamanga, en-
quadra-se no âmbito do apoio que o 
Reino Unido providencia ao Programa 
Nacional de Abastecimento de Água 
e Saneamento Rural do Governo de 
Moçambique (PRONASAR).

“Com este apoio, pretendemos 
contribuir para a transformação da 
provisão dos serviços de água e sa-
neamento, permitindo uma maior re-
sposta à demanda das comunidades 
mais necessitadas nas zonas rurais de 
Moçambique e, principalmente, a co-
munidades afectadas pelas mudanças 
climáticas”, concluiu a Alta-Comissária 
do Reino Unido em Moçambique.

Importa realçar que  o Reino Unido 
financia a construção de cerca de 140 
sistemas de água, incluindo 15 siste-
mas na província de Maputo, do qual 
faz parte o sistema de Salamanga, no 
distrito de Matutuíne.

Mulheres devem privilegiar lutas anteriormente

Leia Dongue inspira raparigas de KaNyaka

“As mulheres da actual geração 
têm uma grande responsabi-
lidade, pois devem dar continui-
dade a anos de luta que as outras 
travaram para conquistar um es-
paço na esfera política, económica 
e social”, considera Kátia Monteiro, 
gerente do Centro de Negócios do 
Standard Bank, que participou, 
recentemente, na segunda edição 
virtual do Lioness Lean In Live 
Webinar deste ano, um evento de 
partilha de experiências e estabe-
lecimento de parcerias entre mul-
heres, promovido pela Lionesses 
of Africa, em parceria com o banco 
e a Embaixada do Reino dos Países 
Baixos em Moçambique.

No distrito Municipal KaNyaka, a basquetista internacional moçambicana, Leia  Dongue, está a inspirar rapari-
gas para apostar na formação, assim como, na prevenção contra gravidezes indesejadas e no combate à violência 
baseada no género. Com passagem em clubes como Grupo Desportivo Maputo, Liga Muçulmana de Maputo, 1⁰ 
de Agosto de Luanda, Girona da Espanha e neste momento de malas aviadas para a França, Leia  Dongue trans-
mitiu às 50 adolescentes e jovens com quem interagiu, a sua experiência de vida e da necessidade de promoção 
do desporto como elemento central de formação do homem. 

que refere que as mulheres podem 
desempenhar um papel importante 
na actual crise que o mundo atravessa, 
concretamente nos sectores alimentar 
e de combustíveis. 

“Esta crise está a ter um impacto 
negativo nas nossas empresas e co-
munidades, principalmente porque 
estamos a sair de uma pandemia. 
Entretanto, se juntarmos um grupo 
de mulheres empreendedoras é 
mais provável que encontremos uma 
solução. As mulheres têm uma incrível 
capacidade de se ajudar mutuamente 
nos negócios”, frisou Melanie Hawken.

A propósito, foi por acreditar na 
capacidade das mulheres que a Em-
baixada do Reino dos Países Baixos 
em Moçambique se associou a esta 
iniciativa, através da qual espera con-
tribuir para a promoção da interacção 

cialmente das comunidades, através 
da sua história de superação, vivida 
durante a infância.

Depois efectuou uma visita guia-
da às obras de construção e em 
fase terminal do campo Polivalente 
e multiuso de Ribwene e posterior-
mente, ao campo misto da Escola 
Secundária. Neste último local, Leia 
Dongue interagiu com os alunos da 
escola e participou da entoação do 
hino nacional. 

Para marcar a visita ao distrito KaN-
yaka, a basquetista ofereceu a cami-
sola oficial da selecção nacional e por 
si usada na última edição do campe-
onato africano de nações realizado em 
Yaoundé Camarões 2021.

"...Mergulhamos na história de 
vida da Leia, uma jovem fascinante e 
descobrimos as suas conquistas, garra 
e principalmente, seu legado", disse 
Titos Botha, representante da Continu-
adores do distrito Municipal KaNyaka.

entre empreendedoras e permitir a 
expansão das redes de clientes e for-
necedores.

“Ao juntarmo-nos ao Lioness Lean 
In Live Webinar pretendemos reiterar 
o nosso cometimento na causa do 
empreendedorismo feminino no país. 
Acreditamos e apoiamos a iniciativa, 
porque tem o diferencial de impul-
sionar as mulheres a fazerem mais 
e melhor pelos seus negócios”, disse 
Marteen Rusch, responsável da Área 
de Cooperação na Embaixada do Re-
ino dos Países Baixos.

O evento teve como oradoras 

Heleen Henriques (co-fundadora da 
Mobi Lda), Eliana Silva (fundadora da 
Marcas por Escrever), Lutea Magaia 
Alberto (fundadora da Mentes Sus-
tentáveis), para além de Jéssica Lairs 
(fundadora da D’laires Encantos), Mér-
cia Bomba (fundadora da Nsky Arte da 
Felicidade) e Webera Jacy (fundadora 
da Webera), que, na qualidade de ex-
positoras, falaram sobre os seus produ-
tos e serviços. 

Formada em arquitectura, Heleen 
Henriques fundou, em 2011, com o 
marido, a Mobi Lda, uma empresa 
retalhista e de projectos de mobiliário 

para residências e escritórios, que foi 
uma das vencedoras do concurso 
“Acelere o Seu Negócio”, promovido 
pelo Standard Bank, em 2021.

Na sua intervenção, Heleen Hen-
riques deixou ficar alguns pontos que, 
na sua opinião, são essenciais para 
qualquer empreendedor. “Devemos 
ser minuciosas no planeamento e rig-
orosas na execução, estarmos prepara-
das para trabalhar e enfrentar desafios, 
sermos curiosas, não termos receios 
de pedir conselhos, termos autocon-
fiança e acreditarmos que somos ca-
pazes”, disse.

Para Kátia Monteiro, as mulheres 
devem empoderar-se a si mesmas 
para lograrem conquistar e consoli-
dar o seu espaço, em particular no 
ramo dos negócios e, por via disso, 
alcançar a almejada independência 
financeira.

“Muitas já o fazem sem se aperce-
ber. Umas por necessidade e outras 
porque buscam um sonho específico. 
Por isso, é importante que tenhamos 
esta aproximação [referindo-se ao 
Lioness Lean In Live Webinar], para 
falarmos com pessoas que tenham 
o mesmo sonho. Não podemos ter 
medo de lutar ou de mudar. De-
vemos, acima de tudo, conhecer os 
nossos pontos fortes e fracos para es-
tarmos em melhor posição para dar 
os passos necessários para o sucesso”, 
sublinhou.

Kátia Monteiro foi secundada pela 
fundadora e directora executiva da 
Lionesses of Africa, Melanie Hawken, 

Ainda na conversa com as raparigas 
do ensino secundário-geral, a despor-
tista moçambicana, partilhou tam-
bém a sua história de vida, os desafios 
e glórias. Para ela, as raparigas devem 
centrar foco na formação, assim como 
na prevenção contra gravidezes inde-
sejadas e no combate à violência base-
ada no género. 

No topo da sua carreira desportista, 
Leia Dongue pretende com estas inici-
ativas inspirar as outras raparigas, espe-

Kátia Monteiro, Standard Bank

- Kátia Monteiro, gerente do Centro de Negócios do Standard Bank
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Mais uma vez, a selecção nacional 
de futebol (Mambas) voltou a tombar, 
desta vez diante da Namíbia, que ven-
ceu por uma bola a zero. 

Foi na verdade o único golo mar-
cado aos sete minutos, mas suficiente 
para afastar os Mambas que ansiavam 
chegar à final da Taça COSAFA 2022, tal 
como aconteceu no ano passado em 
que foram eliminados das meias-finais 
pela selecção da África do Sul. 

Os Mambas entraram com tudo, 
mas não souberam aproveitar a inicia-
tiva de jogo que lhe foi entregue desde 
os primeiros seis minutos. Eles com-
eteram alguns erros que levaram a 
selecção namibiana a vencer a partida. 

Depois do golo, os Mambas 
começaram a jogar no contra-ataque 
mas com o objectivo de conservar a 
vantagem.  

Face à desvantagem do combi-
nado nacional, o técnico Chiquinho 
Conde promoveu várias alterações, 
visando melhorar alguns aspectos tác-
ticos. Mexer entrou no lugar de Infren 
no lado direito da defesa, e no meio-
campo Nené rendeu a Amadu e no 
ataque Isac foi para o banco e para o 
seu lugar entrou Lau King. 

A Namíbia entrou bem e, prova disso, 
aos sete minutos o defesa Martinho viu 
o adversário a passar pela ala esquerda 
e fazer um centro para a área, onde apa-
receu Bethuel Muzeu a rematar para o 
fundo da baliza, e Ernan sem hipótese 
de travar o esférico deixou a bola entrar 
na baliza moçambicana.

Entretanto, a selecção namibiana 
baixou as linhas e entregou a iniciativa de 
jogo aos Mambas, que mesmo tendo a 
maior posse de bola não conseguiram 
transformar as oportunidades em golos. 

Aos 29 minutos, os Mambas es-
tiveram próximo do golo, porém o 
remate de cabeça de Shaquile Nangy 
saiu ao lado do poste direito da baliza 
dos Bravos Guerreiros namibianos.

Na segunda parte, o lado esquerdo 
da defesa moçambicana voltou a fal-
har com o capitão Edmilson a permitir 
que o atacante adversário tirasse um 
remate, mas valeu a atenção de En-
fren que fez uma defesa espectacular 
e impediu o golo de Namíbia, aos 51 
minutos. 

Chiquinho Conde, preocupado 
com a situação, voltou a fazer substi-
tuições, desta vez mudando os joga-

Eurico da Conceição e António 
Uamba não conseguiram responder 
às expectativas da direcção da Asso-
ciação Desportiva de Vilankulo e su-
cumbiram bem no início da prova. 

Esta é a primeira chicotada psi-
cológica na presente edição do 
Moçambola, decorridas que foram 
seis jornadas do campeonato.

O despedimento da dupla está 
relacionado com os maus resultados, 
entretanto, até ao fecho desta edição 
os representantes da província de In-
hambane no Moçambola estavam 
sem técnico.

Passadas seis jornadas, a Associação 
Desportiva de Vilankulo encontra-se 
na nona posição da tabela classifica-
tiva, com seis pontos, que resultam de  
duas vitórias e três empates, três golos 
marcados e sete sofridos.

As vagas deixadas por Eurico da 

donou o Textáfrica de Chimoio, volvi-
das três jornadas, por maus resultados.

A situação dos maus resultados no 
Moçambola acontece quase por todo 
o lado, a exemplo do Matchedje de 
Mocuba e da Liga Desportiva de Ma-
puto, facto que não está a agradar às 
lideranças dos clubes. E, possivelmente, 
se a situação continuar Nacir Armando 
e Dário Monteiro podem ser os próxi-
mos na lista de treinadores a deixarem a 

dores do ataque e da defesa, na espe-
rança de melhorar o caudal ofensivo 
dos Mambas, contudo não resultou. 

Moçambique terminou o jogo com 
58% de posse de bola. Fez ainda oito 
remates contra seis do adversário, mas 
poucos enquadrados com a baliza, daí 
que falhou a possibilidade de chegar 
àquela que seria a sua terceira final na 
Taça COSAFA. 

Agora terá que aguardar pela se-
lecção derrotada na outra meia-final 

com a arbitragem de Luxolo Badi 
(RAS), auxiliado por Meck Zulu (Zam) 
e Ookeditse Keitseope (Bot). 4º Árbitro: 
Easter Zimba (Mwi)

A Namíbia alinhou com Edward 
Maova, Denzil Haoseb, Megameno Pe-
trus, Absalom Mabjana, Wesley Katjiteo, 
Marcelo Panama (Karuuombe, 65’), Ru-
dath Wendell, Ivan  Kamberipa, Carlos 
Dynamo (Heita, 80’), Bethuel Muzeu 
(Katua, 80’) e Kennedy Amutenya.  Trei-
nador: Collin Benjamin. 

entre a Zâmbia e o Senegal para dis-
putar o último lugar do pódio, ou seja, 
o terceiro lugar. 

Com esta derrota, os “Mambas” 
perderam a oportunidade de marcar 
presença na final pela terceira vez, 
depois de terem estado em 2008 e 
2015, tendo sido finalistas derrotados 
nos confrontos com a África do Sul e 
Namíbia. 

O jogo decorreu no Estádio Moses 
Mabhida, na África do Sul, contando 

Moçambique: Ernani, Mexer (Ifren, 
64’), Chico (Danilo, 64’), Martinho e 
Edmilson (c); Nené, João e Shaquile; 
Telinho (Isac de Carvalho, 45’) e Melque 
(Amadou, 58); Lau King (Nelson Drivas-
sone, 58’), Treinador: Chiquinho Conde.

De recordar que a selecção moçam-
bicana de futebol qualificou-se para as 
meias-finais do Torneio da COSAFA ao 
vencer a África do Sul por 5-4, após um 
empate a zero no tempo regulamen-
tar no jogo dos quartos-de-final. 

Conceição e António Uamba continu-
am abertas, mas para a sua ocupação 
ventila-se o nome de um treinador na-
cional que orienta uma das equipas do 
Moçambola.

Este afastamento na história da 
prova é dos mais dolorosos, desde 
a desvinculação de Abdul Omar do 
Chingale de Tete, em 2016, decorridas 
três jornadas, tal como aconteceu com 
Amid Tarmamade, que em 2021 aban-

maior prova futebolística do país.
Os “militares” de Mocuba ocupam a 

última posição, com apenas um ponto 
em seis jornadas, por isso Nacir Arman-
do tem a missão melindrosa de tirar o 
Matchedje da zona de despromoção. 

O mesmo pode-se dizer de Dário 
Monteiro, na Liga Desportiva de Ma-
puto, que em seis jornadas conseguiu 
apenas cinco pontos e está na 10ª 
posição, também na linha de água.

DESPORTO

Fim inglório de Moçambique na COSAFA 
Depois de muita expectativa cria-
da nos moçambicanos, a selecção 
nacional desiludiu ao não con-
seguir chegar à final da COSAFA, 
perdendo diante da Namíbia por 
uma bola sem resposta. O golo 
apontado pelo avançado namibia-
no Bethuel Muzeu aconteceu aos 
sete minutos, após o início da 
partida, colocando fora da prova 
os Mambas.  Esta é a terceira vez 
que Moçambique não consegue 
chegar a uma final da COSAFA.

Está confirmada a primeira chico-
tada psicológica na maior prova 
futebolística do país, vulgo Moçam-
bola, com frescas informações 
dando conta do afastamento de 
dois treinadores de proa, nomeada-
mente Eurico da Conceição e o re-
spectivo adjunto, António Uamba, 
que foram recentemente desvin-
culados do comando técnico da As-
sociação Desportiva de Vilankulo, 
devido a maus resultados. 

Primeira chicotada psicológica no Moçambola 

Após a sua eliminação pela Namíbia 
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De facto, a selecção nacional de 
hóquei em patins pretende participar 
na competição mundial da modali-
dade, a realizar-se de 7 a 13 de No-
vembro próximo, em San Juan, Argen-
tina, mas tudo não passa de pretensão, 
porque ainda não existem fundos 
para o efeito.

O ponteiro do relógio não pára 
de contar e a Federação tenta correr 
contra o tempo para garantir a par-
ticipação da delegação moçambi-
cana. “Estamos a quatro meses para a 
realização do Mundial de hóquei em 
patins, a competição na qual Moçam-
bique pretende repetir o feito alcan-
çado em 2011, ocupando a inédita 
quarta posição. Coincidentemente, a 
prova vai correr no mesmo local, San 
Juan na Argentina. Mas a Federação ai-
nda não conseguiu dinheiro para via-
bilizar a sua participação na prova, con-
tinuando a envidar esforços de forma a 

Comiche Júnior explicou ainda que 
uma vez feito o anúncio da qualifica-
ção automática da selecção nacio-
nal, a Federação já começou a criar 
condições para a preparação e a se-
lecção já se encontra a treinar.

Comiche Jr. fez saber ainda que o 
organismo que lidera está à procura 
de apoio para a viabilização da partici-
pação de Moçambique no Mundial de 
Argentina. 

“Devo dizer que estamos a ter bons 
resultados, pois os nossos parceiros têm 

sido receptivos. Isso é para nós um bom 
sinal”, revelou o presidente da FMP.

Em relação à contratação de novo 
seleccionador nacional, o presidente 
da Federação Moçambicana de Pati-
nagem garante que já fechou um pré-
acordo com um treinador português, 
faltando o seu anúncio. 

“Ainda é prematuro anunciar o 
nome do seleccionador, mas já foi 
identificado. Posso adiantar que é um 
português com uma larga experiên-
cia na área”, revelou Comiche Jr. Neste 
momento, os trabalhos de preparação 
estão a ser coordenados pelo director 
técnico da Federação, Pedro Tivane. 

No âmbito da preparação estão 
previstos jogos diante da selecção da 
África do Sul e de eSwatini.

Por outro lado, o timoneiro da Fed-
eração Moçambicana de Patinagem 
avançou que o órgão que dirige tem 
em vista um projecto de fazer “scout-
ing” de atletas nas províncias.

“Tive a oportunidade de estar em 
Nampula há dias, onde deu para notar 
o engajamento dos patinadores locais. 
É nosso interesse incluí-los na selecção, 
mas tudo vai depender do selecciona-
dor”, explicou Comiche Júnior.

Ainda na senda da visita às associa-
ções provinciais, Comiche Júnior es-
teve em Sofala, onde ficou a saber que 
os patinadores locais têm um projecto 
de criar uma associação provincial. 

Para este dirigente desportivo, a 
criação da associação irá servir de elo 
de ligação com a Federação, mas tam-
bém irá impulsionar a modalidade.

“A nossa política é descentralizar o 
hóquei no país. Ou seja, não termos 
na selecção apenas atletas de Maputo, 
porque entendemos que a modali-
dade é inclusiva”, referiu o dirigente.

O presidente explicou que um 
movimento similar está a ocorrer 
noutras províncias do país, mesmo 
sem especificar os locais. Comiche diz 
que um dos maiores desejos é ver a 
modalidade a ser praticada à escala 
nacional, facto que poderá impulsion-
ar a modalidade, criando um leque de 
soluções para a selecção nacional.

O dirigente revelou que no hóquei 
há espaço para todos os praticantes, 
acrescentando que “estamos empen-
hados em garantir que mais pessoas 
estejam envolvidas nas nossas activi-
dades. Somos uma direcção e por isso 
mesmo temos de inovar sempre”, sub-
linhou Comiche Jr.

Moçambique integra o Grupo “A”, 
juntamente com Portugal, França e 
Itália, enquanto o Grupo “B” será com-
posto pelas selecções da Argentina, 
Espanha, Angola e Chile.

Devido à participação da Selecção 
Nacional, os Mambas, no torneio da 
COSAFA e nas eliminatórias para o CAN 
Interno (CHAN) 2022, a principal prova 
do país está interrompida, devendo 

Duas provas distintas a decorrer na 
África Austral, uma em Moçambique e 
outra na África do Sul, porém a selecção 
entra com o mesmo objectivo de venc-
er o campeonato.

A preparação do combinado nacio-
nal é de 48 unidades de treino, sendo 
que na primeira fase os vencedores 
da última edição da COSAFA e vice-
campeões africanos vão treinar três dias 
por semana. 

No segundo plano de preparação as 
primeiras sessões estarão viradas para a 
componente física, ainda que os joga-
dores se apresentem com ritmo, tendo 
em conta que estiveram recentemente 
a competir no torneio de abertura.

Ainda de acordo com o plano de 

Covid-19, que baralhou o calendário 
das respectivas federações”, explicou 
Comiche Júnior. 

Entretanto, a World Skate decidiu 
atribuir as oito vagas abertas no 
Campeonato do Mundo aos sete 
primeiros classificados da edição pas-
sada, que teve lugar em 2019, em Bar-
celona, Espanha.

Neste momento, a selecção nacio-
nal já iniciou a preparação para a maior 
prova mundial e o grande trabalho 
consiste na mobilização de fundos. 

nal na primeira e segunda jornadas do 
Grupo L de qualificação para a Taça das 
Nações de África (CAN) 2024.

Assim, até Agosto, as atenções 
estarão viradas unicamente para os 

Apesar de reconhecer as dificuldades 
pelas quais vai passar, o seleccionador 
nacional de futebol de praia garante 
que a equipa está em condições de 
ombrear de igual para igual com outras 
selecções. 

A COSAFA será disputada em Dur-
ban, África do Sul, de 17 a 25 de Setem-
bro próximo, e Abineiro Ussaca diz que 
pretende chegar o mais longe possível 
no Campeonato Africano das Nações, 
à semelhança do que aconteceu na 
edição anterior, em que Moçambique 
foi vice-campeão, após perder com 
Senegal na final.

 “A nossa preparação será intensa, pois 
temos enormes responsabilidades nesta 
prova. O facto de termos chegado à final 

no ano passado é por si só um elemento 
de pressão”, diz Abineiro Ussaca. 

Na mesma senda, o seleccionador 
nacional diz que o trabalho é a chave 
de tudo, daí que há necessidade de se 
redobrar esforços.

“O grupo de trabalho está confiante 
no que estamos a fazer. Eles querem 
fazer melhor, pois acreditam que são 
capazes”, revelou Ussaca.

Para esta convocatória, o treinador 
apostou nos jogadores que compun-
ham a espinha dorsal da selecção no 
ano passado, tendo destacado que vai 
continuar com a mesma filosofia de 
trabalho e há no grupo de trabalho um 
espírito vencedor, apesar do respeito 
que se tem pelos adversários.

nacional de futebol defronta a Zâm-
bia, sendo que a primeira mão está 
agendada para entre os dias 22 e 24 
de Julho e, a segunda, entre 28 e 30 do 
mesmo mês. 

DESPORTO

Patinagem sem dinheiro para o Mundial 

Selecção nacional prepara-se para duplo confronto

conseguir o maior apoio possível para 
garantir a sua participação”, disse Eneas 
Comiche Júnior, presidente da Federa-
ção Moçambicana de Patinagem  

A decisão de qualificar a selecção 
nacional de patinagem e mais sete 
países foi tomada no encontro da 
World Skate, que decorreu em Roma, 
onde também foi decidido que as 
eliminatórias continentais que ser-
viriam para definir os representantes já 
não iriam acontecer.

“A decisão deve-se à pandemia da 

voltar nos dias 7 e 8 de Agosto próximo. 
Esta é a segunda paragem do 

campeonato nacional. A primeira foi 
em Maio/Junho por três semanas, por 
causa da participação da equipa nacio-

trabalho, a segunda fase de preparação 
está prevista para a primeira semana de 
Agosto, onde o grupo será reduzido de 
24 para 18 atletas. 

Segundo Abineiro Ussaca, a selecção 
vai partir para a COSAFA com 18 joga-
dores, sendo que os restantes quatro 
ficarão em solo pátrio. Os mesmos, 
conforme referiu o treinador, poderão 
juntar-se ao grupo após a competição, 
na fase de preparação ao CAN.

Para Ussaca, o combinado nacional 
precisa de fazer bons resultados na CO-
SAFA, assim como noutra prova. 

Embora expectante, Ussaca antevê 
muitas dificuldades, pois todos os seus 
adversários têm Moçambique como 
um alvo a “abater”. 

'Mambas', que estrearam com uma 
vitória diante da África do Sul no jogo 
dos quartos-de-final da COSAFA. 

Já a contar para as eliminatórias de 
qualificação ao CHAN-2023, a selecção 

A Federação Moçambicana de Pa-
tinagem está sem dinheiro para 
viabilizar a sua participação da 
selecção nacional no Mundial de 
hóquei em patins, a decorrer em 
Novembro próximo na Argentina. 
A direcção da Federação está a 
correr contra o tempo para conse-
guir apoio, visando garantir a par-
ticipação de Moçambique naquela 
prova.

A Selecção Nacional de Futebol de Praia já arrancou com os preparativos, rumo ao Torneio COSAFA e ao campeonato africano da modalidade. As duas 
provas decorrem este ano, uma em Setembro e outra em Outubro, na África do Sul e Vilankulo, respectivamente.

-A competição terá lugar em Novembro próximo na Argentina
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

CULTURA
Segunda-feira 11 de Julho de 2022

Cardoso vence Prémio de Literatura
O escritor Boaventura Cardoso é o vencedor da quarta edição do Prémio de Literatura Dstangola/Camões, com o romance “Margens e Travessias”, publi-
cado no ano passado pela editora Mayamba, anunciaram quinta-feira, os promotores do galardão, o dstgroupcom e o Camões Instituto.

duz a uma Angola ao mesmo tempo 
mítica e histórica, a partir de persona-
gens que se envolvem em acontec-
imentos, alguns deles, historicamente 
verificáveis, mas que se sucedem no 
tempo, de forma que um dos pro-
tagonistas, por exemplo, percorre um 
arco temporal que excede a duração 
da vida do comum dos mortais.”

Para a escritora brasileira e profes-
sora reformada, Maria Fonseca, da 
Universidade Federal de Minas Gerais, 
o romance de Boaventura Cardoso 
está "muito bem construído, histórias 
e estórias deslizam pelo drama, acom-
panhando cursos de rios e fluxos de 
memória que emergem de tempos e 
espaços diversos. Nas entrelinhas do 
drama, de forma bastante singular, o 
leitor se depara com fragmentos de 
uma outra narrativa que se passa nos 
bastidores da história recente de An-
gola”.   

O escritor  Boaventura Cardoso 
nasceu a 26 de Julho de 1944, em 
Luanda. Viveu os primeiros anos da 
sua vida na região de Malanje, tendo 
partido posteriormente para a cidade 
de Luanda. Aqui concluiu os estudos 
primário e secundário. Academica-
mente fez a sua formação na área das 
Ciências Sociais, com grau de licencia-
tura.

A partir de 1977 assumiu as fun-
ções de Director Nacional do Livro e 
do Disco, de Secretário de Estado da 
Cultura e de Ministro da Informação. 
Tendo despertado para as Letras ai-
nda muito jovem, o autor começa por 
publicar, aos 23 anos de idade, contos 
e poemas nas páginas culturais de 
conhecidos jornais da capital. Integra 
a "Geração de 70”, ao lado de escritores 
como, entre outros, Manuel Rui, Jofre 
Rocha, Ruy Duarte de Carvalho e Jorge 
Macedo.

Membro fundador da União dos 
Escritores Angolanos e da Academia 
Angolana de Letras, de que foi o pri-
meiro presidente, é autor dos livros de 
contos "Dizanga dya Muenhu” (1977), 
"O Fogo da Fala” (1980) e "A Morte do 
Velho Kipacaça” (1987); e dos romanc-
es "O Signo do Fogo” (1992), "Maio, 
Mês de Maria” (1997), "Mãe, Materno 
Mar” (2001) e "Noites de Vigília” (2012). 
Agraciado com o Prémio Nacional de 
Cultura e Artes em 2001, é membro 
honorário da Academia Palmense de 
Letras e Comendador da Ordem do 
Mérito Cultural desde 2006.

A propósito da atribuição do pré-
mio Dstangola/ Camões, ao romance 
"Margens e Travessias” de Boaventura 
Cardoso, o autor afirmou, ao Jornal de 
Angola, ser "um observador lúcido da 
realidade”.

Um dos aspectos como argu-
mento do júri, é o facto de ser "um 
observador lúcido sobretudo que 

se passa a sua volta...”. São quali-
dades fundamentais para o sucesso 
de quem quer seguir carreira como 
escritor?

Sou, sim, um observador lúcido da 
realidade. Mas não é tudo. Isso é ape-
nas o ponto de partida. Não me inter-
essa narrar a realidade tal como ela é, 
mas transformá-la e até mesmo trans-
figurá-la. O escritor, com imaginação e 
arte, deve criar a sua própria realidade.

Segundo o júri, na obra premiada 
Boaventura Cardoso "recorre aos mes-
mos métodos que fizeram dele um 
dos melhores prosadores da História 
da Literatura Angolana: uma disciplina 
férrea, um profundo conhecimento 
da realidade, uma observação lúcida 
e inteligente de tudo quanto se vai 
passando à sua volta e constrói um ro-
mance que se constitui fundamental 
para quem queira conhecer a Angola 
do último meio-século”.

O júri, presidido por Irene Guerra 
Marques, filóloga e docente na Fac-
uldade de Humanidades da Univer-
sidade Agostinho Neto, foi constituído 
pelo jornalista e escritor Carlos Ferreira 
e por Manuel Muanza, professor auxil-
iar no Departamento de Língua Portu-
guesa do Instituto Superior de Ciências 
da Educação (ISCED) de Luanda.

 
A cerimónia de entrega do prémio, 

segundo a organização, será anuncia-
da até ao final deste ano. Entre a ficção 
e a realidade, o romance "Margens e 
Travessias”, colocado no mercado em 
Fevereiro, no Museu da Moeda, re-
flecte de forma esporádica ou sintética 
alguns aspectos da trajectória histórica 
e da contemporaneidade do país.

No livro, de certo modo, também 
se podem encontrar elementos au-
tobiográficos, por existir "toda uma 
carga histórica, emotiva e lúdica, na 
forma como são narradas vivências 
dos angolanos, umas mais recuadas 
no tempo e outras dos tempos mais 
presentes, destacou recentemente 
neste diário Boaventura Cardoso, que 
acrescentou que a obra "apresenta 
várias linhas de acontecimentos e tem 
a sua complexidade devido aos factos 
recriados pelas personagens e narrati-
vas que requerem uma atenção par-
ticular do leitor”.

Sobre a obra, na sua apresentação 
o poeta e crítico literário Abreu Paxe 
fez, detalhadamente, a descrição dos 
acontecimentos, tempo, lugares, af-
eições, sentimentos, bem como a liga-
ção entre homem/natureza, homem/ 
história, em que se destacam duas 
personagens.

Na contracapa do livro a profes-
sora brasileira da Universidade de São 
Paulo, Tânia Macedo, teceu o seguinte 
comentário: "A literatura angolana 
finalmente tem um épico que a rep-
resenta magnificamente. A partir dos 
cursos, rios, portanto da geografia do 
território, em ‘Margens e Travessias’, a 
ficção se constitui em imagem fertil-
izada pela história. A escrita cativante 
do livro, o fluxo das águas, dos acon-
tecimentos e das estórias constituem 
uma aventura literária das mais inter-
essantes e estimulantes, pois, a partir 
do murmúrio dos rios, ouvem-se as 
falas dos mais velhos que nos revelam 
o passado, mas também os discursos 
dilemáticos do presente, atravessados 
pela política”.

Com uma linguagem peculiar, con-
tinua, o romance "deixa suas marcas 
muito mais como criação linguística 
do que como mimese do falar quo-
tidiano dos angolanos, o mais recente 
livro de Boaventura Cardoso nos con-

Para se atingir a qualidade de um 
bom escritor depende de quê?

Depende de muito trabalho. Uma 
obra de qualidade só se consegue 
com muita reescrita até atingir a quase 
perfeição.

Enquanto escritor tem procurado 
transmitir o legado às novas gerações?

Sim, em encontros com jovens es-
critores. De qualquer modo, acho que 
faltam mais ocasiões em que os escri-

tores mais velhos interajam com os 
escritores mais jovens.

           
Que conselhos tem passado aos 

jovens escritores imediatistas?

O que eu tenho aconselhado aos jo-
vens escritores é que trabalhem cada 
vez mais para o engrandecimento 
da nossa literatura. Que leiam muito, 
sobretudo os clássicos da literatura 
angolana e da universal. Que esc-
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Nos Limiares Da Morte(5)

VAKITHY NYAMBUWE

O leitor é justo se questionar: 
porque é punida a criança tendo em 
conta a sua inocência? 

Bom, as autoridades agem ime-
diatamente como forma correctiva 
ao menor, não no sentido punitivo. 
Se estas não tomassem medidas 
correctivas, a criança correria os ris-
cos de crescer desencaminhada e 
outros riscos de influenciar negati-
vamente outras crianças da mesma 
faixa etária. 

Se Jesus ordenou aos discípulos 
não decifrarem antecipadamente o 
joio do trigo, é que anteviu o perigo 
porque poderia arrancar o joio por 
engano, junto com o trigo, tendo em 
conta que, na fase do crescimento, 
um confunde-se do outro. Tinha a 
certeza que no dia da colheita iria sep-
arar livre de descuidos e, finalmente, o 
joio iria ser exterminado pelo fogo. Na 
cadeia, a primeira atenção das auto-
ridades policiais não é encaminhar a 
criança à cela dos adultos. 

Portanto, a instituição peniten-
ciária, não é no inferno, apesar de se 
confundir, trata-se de centro de re-
educação (escola), ou de reabilitação 
(hospital), cujo intuito governamental 
é anteceder e eliminar a iminência do 
pior ao menor com vista à recupera-
ção da criança do mal e, após disso, é 
devolvida à sociedade, com a per-
spectiva de que um dia possa con-
struir o seu lar, assim garantir a futura 
sociedade sã.

Se a atribuição do dom da feitiçar-
ia fosse à infância ainda vulnerável, 
enquanto estiver sob comando da 
inocência, é conclusivo que haveria 
excessiva fuga da informação pela 
criança, a qual iria focalizar exteri-
orizando os actos astrais expressa-
mente detestados pelos viventes 
daquele mundo. Precisamente é a 
partir da adolescência onde o indi-
víduo entra no mundo do segredo, 
onde passa a viver os dois momen-
tos paralelos, da verdade e da falsi-
dade. Portanto, é neste intervalo que 
a criança perde a sua nobreza e a im-
parcialidade, assim, gradualmente 
herde atitudes do adulto. O adoles-
cente é submetido a uma avaliação 
aturada na busca de confirmação 
se realmente reúne requisitos no as-
pecto da segurança que garantam 

tornar discípulo da feitiçaria. 

A pessoa com plano de testar a 
maturidade do seu filho adolescente 
pode usar duas pessoas, da única e da 
dupla alma, por conseguinte: pede o 
favor cuidadoso, com veste de corte-
sia sedutora à amiga da única, para 
esta dirigir-se em sua casa fazê-la tran-
ças, combinam o dia e a hora, dito e 
feito, antes da hora, a pedinte, instrua 
o filho adolescente, este, na maior 
inocência, e ela de face de quem 
como estivesse bastante doente di-
zendo o seguinte:

“…estou à espera da dona Isa-
bel, mas não estou em condições de 
recebê-la, porque sinto-me muito mal, 
faça favor meu filho, tome atenção, 
ninguém deve fazer parte deste assun-
to além de ti, vou ficar dentro da casa 
em repouso, logo que chegar informe-
a que tive imprevisto imprescindível e 
tive que sair”.

De facto em defesa da mãe, na 
hora que chegar a visitante se o ado-
lescente estivesse na companhia de 
crianças nobres controla no sentido 
de evitar eventual deturpação do per-
curso do programa trançado, esta 
atitude explana de certa maneira as 
qualidades comprovativas que o 
adolescente já vive de facto o mundo 
do segredo. 

No exacto momento da chegada 
da amiga da mãe, a visitante pergun-
tou o adolescente sobre a mãe, então, 
esta ficava atenta para escutar. O 
miúdo se punha encobrir com todo 
o esmero à progenitora resultante da 
captação com precisão da instrução 
recebida, lógico a mãe escondida, 
ouvia a eficácia da resposta, então, no 
rosto dela óbvio, crepitava um sorriso 
e saltava quase a furar o tecto cónico 
pela satisfação impulsionada pela 
aprovação do filho que forneceu as 
garantias que permite a ser incluso no 
mundo do segredo.

Se o encargo da prova ao filho 
fosse indigitado a quem tivesse duas 
almas, era quase mesmo teste, mas 
sem precisar endereçar o pedido 
com formalidades preenchido de 
cortesia, seria desnecessário incutir 
a persuasão, pois quem for pedida o 
favor satisfaria a solicitação incondi-
cionalmente, porque ia testá-lo a par 
do objectivo, pois se nunca teve este 
tipo de necessidade era pressuposto 
que um dia tivesse e a outra iria retri-
buir por um halp típico, portanto, a 
gíria clarifica dizendo que “uma mão 
é responsabilizada a lavar a outra e as 
duas juntas, a cara”. 

Após aprovação da aptidão que 
oferece assumir na íntegra a conten-
ção do sigilo, apresenta-se o estado 
óptimo e era concedido o início das 
aulas do funcionamento das mano-
bras mágicas "noiteiras".

CULTURA

Boa nova para escritores 
moçambicanos

Xiquitsi: a arte de juntar crianças e adultos

Lançado no início deste mês, o Prémio Imprensa Nacional/Eugénio Lisboa 
constitui a boa nova para os escritores moçambicanos, para o qual são 
chamados a submeter as suas candidaturas até 31 de Agosto.

O projecto Xiquitsi realizou a 2ª Série da Temporada de Música Clássica, na Cidade de Maputo. O primeiro con-
certo, Noite Clássica, teve lugar última sexta-feira, no Cine Teatro Scala. Já o segundo, Concerto para pais e filhos, 
decorreu no sábado no Centro Cultural Municipal – Ntsindya.

no site da Imprensa Nacional.
O vencedor receberá um prémio 

pecuniário no valor de 5000 euros 
(mais ou menos 365 mil meticais) e 
verá o seu trabalho publicado em 
livro pela Imprensa Nacional, a editora 
pública portuguesa.

O Prémio Imprensa Nacional/
Eugénio Lisboa já distinguiu, entre 
vencedores e menções honrosas, 
os trabalhos Mundo grave, de Pedro 
Pereira Lopes, Bebi do Zambeze, de 

António Manna, Saga d’Ouro, de 
Aurélio Furdela, Sonhos manchados, 
sonhos vividos, de Agnaldo Bata, A 
ilha dos mulatos, de Sérgio Raimundo, 
O homem que vivia fugindo de si, de 
Japone Agostinho, Marizza de Mélio 
Tinga e Eva, de Léo Cote.

A Imprensa Nacional criou o prémio 
em parceria com o Camões – Centro 
Cultural Português em Maputo, no in-
tuito de incentivar a criação literária em 
Moçambique e, ao mesmo tempo, 
de prestar homenagem a Eugénio 
Lisboa, seu autor, cidadão e homem 
de cultura nascido na então Cidade de 
Lourenço Marques, Moçambique.

Eugénio Lisboa é doutor honorário 
das Universidades de Aveiro e Notth-
ingham, Inglaterra, e Oficial da Ordem 
D. Henrique.

Para a edição deste ano, o escritor 
Mbate Pedro, a professora Sara Jona 
Laisse e a editora Paula Mendes são os 
nomes que constituem o júri.

Há jovens escritores que falam e 
escrevem muito mal. Dizem que es-
crevem em "português de Angola”. 
O que é isso? A nossa língua oficial 
é o português. Temos é, sim, em 
emergência, uma ou mais variantes 
do português falado em Angola, 
o que é normal. Mas isso não quer 
dizer que devamos falar e escrever 
mal o português. Antes pelo con-
trário, devemos estudar a língua 
portuguesa como estudamos uma 
qualquer outra língua. Quem optar 
pela recriação linguística como faz o 
consagrado Mestre Luandino Vieira, 
deve começar por estudar e dominar 
a gramática do português.

Lançar livros no país ainda é 
oneroso? O que se deve fazer para 
se melhorar a política nacional do 
livro e da promoção da leitura no 
país?

O preço do livro, quer o impresso no 
País quer o importado, continua muito 
alto. Para além disso, não temos uma 
verdadeira rede de bibliotecas públi-
cas e de salas de leitura. Não temos, 
igualmente, livrarias. Não há incenti-
vos dirigidos aos profissionais da área. 
A política do livro e da promoção da 
leitura carece urgentemente de ser 
implementada. (Manuel Albano) 
*Jornal de Angola

de educação tiveram a oportunidade 
de contemplar o resultado dos alu-
nos do Xiquitsi, interagindo com os 
próprios alunos, com os professores 
e com mentores do projecto num 
espaço descontraído de verdadeira 
aprendizagem.

Ao longo de nove anos de existên-
cia, o Xiquitsi tem sido palco marcante 
de inserção social, aprendizagem e so-
cialização, onde crianças, adolescentes 
e jovens realizam sonhos e iniciam o 
percurso no mundo da música. 

Este percurso tem sido possível com 
a colaboração de artistas de vários 
países, como África do Sul, Alemanha, 
Argentina, Brasil, China, Espanha, Fin-
lândia, França, Inglaterra, Israel, Japão, 
Noruega, Portugal, Suécia, Uruguai e 
Venezuela, que ajudam a tornar o pro-
jecto bastante versátil.

O Xiquitsi tem, neste momento, 
cerca de 200 alunos distribuídos entre 
os naipes (grupos) de violino, viola, vio-
loncelo, contrabaixo, oboé, clarinete, 
percussão e canto.

Prémio Imprensa Nacional/Eugénio Lisboa

O Prémio Imprensa Nacional/Eugé-
nio Lisboa foi instituído para distinguir 
anualmente trabalhos inéditos no 
domínio da prosa literária produzidos 
por cidadãos moçambicanos, ou a 
residir em Moçambique há mais de 
cinco anos.

Segundo uma nota de imprensa so-
bre o concurso, a 6.ª edição do Prémio 
Imprensa Nacional/Eugénio Lisboa 
conta com uma novidade: as candida-
turas fazem-se exclusivamente online 

revam e reescrevam e que não ten-
ham pressa em publicar. Que não se 
deixem embalar por essa febre, muito 
em voga, de aparecer e ser conhecido, 
quer a obra tenha alguma qualidade 
quer não. Infelizmente, a ausência de 
uma crítica sistematizada tem estado, 
em certa medida, na origem da fraca 
qualidade do que os jovens têm pub-
licado, para além de criar no seio deles 
um sentimento de auto-compraz-
imento, como tenho vindo a reiterar. 
Um outro aspecto muito importante é 
o domínio da língua portuguesa.

 
No mercado nacional temos 

bons jovens escritores?

Segundo uma nota de imprensa, 
os dois concertos tiveram um rico rep-
ertório de canções napolitanas, espan-
holas e moçambicanas, bem como 
composições dos grandes autores da 
música clássica. Durante a série de con-
certos, a Orquestra e Coro Xiquitsi apre-
sentou-se com dois dos alunos deste 
projecto, que, actualmente, cursam o 
ensino superior em música, em Lisboa. 

São os casos de Inérzio Macome e 
Kleyd Alfainho, que vêm a Maputo ex-
clusivamente para actuar.

Os concertos da 2ª série contaram 
ainda com a participação da cantora 
Xixel Langa (soprano), Déuscio Vem-
bane (tenor) e com as presenças de 
Mariana Carrilho (mezzo soprano), 
moçambicana residente em Espanha. 
Já José de Eça (tenor) veio de Portugal 
e Alena Bravo (piano) de Cuba.

Além da Noite Clássica, o Concerto 
de pais e filhos é um espaço aberto a 
todos, onde os pais e os encarregados 
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Esta semana, os louros vão para a Primeira-dama moçambi-
cana, Isaura Nyusi, que muito recentemente fez uma doação de 
produtos diversos às vítimas do terrorismo, em Cabo Delgado.

O donativo, como ficamos a saber, é resultado de contri-
buição de pessoas de todo o país, no âmbito de um movi-
mento de solidariedade lançado, ano passado, na província da 
Zambézia.

Compreendendo mais de 100 toneladas de produtos diver-
sos, o donativo é composto por alimentos como arroz, farinha de 
milho, feijão, óleo e açúcar, que são básicos para a dieta alimentar 
de muitas famílias que hoje vivem longe das suas origens, devi-
do ao conflito armado em alguns distritos de Cabo Delgado.

“Com o apoio dos nossos parceiros de cooperação, viemos 
com a devida vénia para demonstrar a nossa solidariedade e 
irmandade para com as populações deslocadas das regiões 
Centro e Norte da província de Cabo Delgado, vivendo em 
situação difícil. Esta situação mexe com a sensibilidade de 
qualquer um, por isso estamos aqui, hoje, para prestar o nosso 
apoio, doando produtos de primeira necessidade e bens não 
perecíveis, avaliados em cerca de 110 toneladas, provenientes 
de todas as províncias do país. A nossa intenção é estender a 
mão caridosa e solidária, de modo a aliviar a aflição material e 
o sofrimento emocional causado pelos malfeitores às nossas 

Ao entrar em situações de ameaça de greve, 
no debate sobre o alto custo de vida no país, o 
que viria a se consumar na última quinta-feira, 

14 de Julho, o sindicalista Alexandre Mun-
guambe cometeu pecados que arrepiam até 
ao Satanás, motivo bastante para um violento 

xibakela, em público.
Na verdade, todos sabemos, incluindo 

este sindicalista, que o custo de vida subiu no 
país e, de muito que temos acompanhado, 

sabemos também que isso não deriva apenas 
de factores internos, até porque vários países 

do mundo também se ressentem da mesma 
crise, gerada fundamentalmente pela escassez 
de produtos petrolíferos e consequente subida 

dos seus preços no mercado internacional. 
Mesmo assim, Munguambe foi pequeno de-

mais, ao ameaçar convocar uma manifestação 
em protesto contra o alto custo de vida, o que 

se efectivou a 14 de Julho.
Embora os promotores da recente manifesta-

ção andem ocultos, o rosto mais visível é de Alex-
andre Munguambe, porque foi ele que ameaçou 

abertamente convocar tal manifestação.
Sou da opinião de que este sindicalista, se 

tiver problemas, não pode agitar as massas 
laborais, porque vai encontrar pessoas que 
nem trabalham para fazer vandalismo. Se 

quiser chegar ao Governo, há canais próprios 
que, querendo, pode seguir e sair do problema, 

sem causar agitação, porque da próxima vez 
xibakela será mais violento. 

famílias”, explicou Isaura Nyusi, no acto de entrega simbólica 
do donativo a cerca de cem deslocados que vivem na cidade 
de Pemba.

Por ser considerada uma quantidade insuficiente devido 
ao elevado número de famílias em situação difícil, Isaura Nyusi 
apelou ao Governo para priorizar os mais necessitados entre os 
deslocados.

“Estamos cientes de que este gesto não é suficiente, mas es-
peramos que seja replicado por todos neste momento de crise 
económica, política e social que o país atravessa. Continuemos 
a reforçar a nossa solidariedade e apelamos ao INGD para dar 
seguimento de forma transparente e organizada, para que 
este donativo chegue aos legítimos beneficiários”, sublinhou 
Isaura Nyusi.

A situação dos deslocados é considerada crítica, mas a Pri-
meira-dama está mais preocupada com as crianças e idosos 
que precisam de cuidados especiais.

“Quando as crianças, flores que nunca murcham, não vêem 
à sua frente uma luz que ilumine seus sonhos, enquanto ido-
sos e mulheres engrossam o grupo de pessoas vulneráveis, 
não conseguindo sustentar os seus dependentes, a situação 
torna-se difícil e muito preocupante, mas com força, coragem, 
unidos e em paz triunfaremos”, encorajou Isaura Nyusi.

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública
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