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Odisseias de moçambicanos 
na África do Sul
A migração de moçambica-
nos para África do Sul à pro-
cura de melhores condições 
de vida é antiga e nunca foi 
odisseia. 
Na década de 1970, mais 
de 100 mil moçambicanos 
trabalhavam na indústria mi-
neira sul-africana através do 
acordo de trabalho migrató-
rio assinado pelos regimes 
colonial português, em Mo-
çambique, e do apartheid.
O acordo assinado em 1964, 
por sinal ainda válido, esta-
belece recrutamento oficial 
de moçambicanos a Sul...
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Odisseias de moçambicanos na África do Sul

apartheid. As relações po-
líticas entre os dois países 
eram de gato e rato, porque 
Moçambique não tolerava 
o sistema do apartheid e a 
África do Sul também não 
queria um vizinho com regi-
me socialista de inspiração 
comunista marxista-leninis-
ta.    
No entanto, as suas fricções 
políticas não envolviam a 
parte económica, até por-
que a África do Sul continua-
va a recrutar a mão-de-obra 
moçambicana, embora em 
números relativamente re-
duzidos e comprava a ener-
gia eléctrica de Cahora Bas-
sa, construída na década de 
1970 em Moçambique para 
fornecer electricidade a 
África do Sul. 
Nas comunidades, sul-afri-
canos e imigrantes moçam-
bicanos viviam juntos em 
harmonia, sem fricções de 
ódio.
Com a queda do regime do 
apartheid em 1994, havia 
percepção de que as rela-
ções entre as comunidades 
estariam no mar alto.
Os dois países livres do 
apartheid e do colonialismo 
conseguiram colocar teo-
ricamente com sucesso as 
relações políticas no mar 
alto. Mas nas comunidades, 
a convivência harmoniosa 
mudou de figura. Nativos 
sul-africanos passaram a 
acusar imigrantes de crimi-
nosos e ladrões de postos 
de trabalho e de oportuni-
dades dos locais.
Em 2008, mais de 60 imi-
grantes e nativos foram 

A migração de moçambica-
nos para África do Sul à pro-
cura de melhores condições 
de vida é antiga e nunca foi 
odisseia. 
Na década de 1970, mais 
de 100 mil moçambicanos 
trabalhavam na indústria 
mineira sul-africana atra-
vés do acordo de trabalho 
migratório assinado pelos 
regimes colonial português, 
em Moçambique, e do apar-
theid.
O acordo assinado em 1964, 
por sinal ainda válido, esta-
belece recrutamento oficial 
de moçambicanos a Sul do 
paralelo 22, ou seja, a par-
tir do rio Save na província 
de Inhambane até Maputo 
para a indústria mineira sul-
-africana.
Entretanto, a empresa recru-
tadora sul-africana Wenela, 
hoje TEBA, fazia recrutamen-
to de moçambicanos desde 
1902.
Outros moçambicanos atra-
vessaram a fronteira para 
trabalharem nas plantações 
agrícolas ou nos centros ur-
banos que registavam cres-
cimento estimulado pela 
poderosa indústria mineira 
emergente
No entanto, depois da inde-
pendência de Moçambique 
em 1975 o regime do apar-
theid proibia a entrada de 
migrantes moçambicanos, 
excepto aqueles que tinham 
residência permanente e 
trabalhadores das minas e 
de plantações agrícolas.
Moçambique independente 
não tinha relações diplomá-
ticas com a África do Sul do 

para morrer em defesa dos 
imigrantes africanos legais 
ou ilegais sem documentos 
de residência na África do 
Sul.
Alguns membros do EFF 
consideram que o partido 
não ganhou nenhum muni-
cípio nas eleições locais de 
Novembro último devido à 
linguagem do seu líder de 
apoio aos imigrantes
Mesmo assim, Malema jura 
que jamais renunciará o 
apoio aos africanos para 
agradar a minoria branca 
ou mesmo membros do seu 
paridos apontando dedo 
a seus irmãos negros imi-
grantes.
Disse que quando vê mo-
çambicano, nigeriano ou 
congolês vê-se a si pró-
prio. Afirmou que o EFF 
pode encomendar estudo 
interno para determinar 
quanto é que este assunto 
prejudica ou não o parti-
do, mas o certo é que ele 
não está preparado para 
dizer que estrangeiros de-
vem ir aos seus países de 
origem.
Malema acrescentou que 
prefere não ser Presidente 
da África do Sul, mas sim 
das suas crianças em casa, 
ao invés de dizer que po-
bres zimbabueanos famin-
tos devem sair da África do 
Sul, pelo que se lhes dizer 
para saírem é para irem 
a onde – para morrerem. 
“Prefiro morrer com eles 
ao invés de morrerem sozi�
nhos” – afirmou o líder do 
EFF.

brutalmente assassinados 
numa onda de violência xe-
nófoba. 
A vítima emblemática da 
violência contra imigran-
tes nas comunidades foi 
o moçambicano Alfabe-
to Nhanwave, do distrito 
de Homoine, província de 
Inhambane. Nhanwave foi 
queimado vivo. As imagens 
do ataque, com o agente 
da Polícia a tentar apagar o 
fogo com extintor, correram 
o Mundo.
Em 2015, pelo menos 10 
pessoas, incluindo moçam-
bicanos, foram assassina-
dos. Mais uma vez a vítima 
emblemática foi um mo-
çambicano de nome Emma�
nuel Sithole morto a faca-
das na rua por dois jovens 
sul-africanos.
A violência contra imi-
grantes afecta cidadãos 
de outros países, mas com 
destaque para africanos. 
Moçambique tem a segun-
da maior comunidade de 
imigrantes na África do Sul 
depois do Zimbabwe.
Os zimbabueanos foram 
os principais alvos recen-
tes do Movimento de anti-
-estrangeiros denominado 
“Operação Dudula”, que 
significa limpeza em língua 
zulu.
A crispação das relações en-
tre imigrantes e nativos é 
permanente nas comunida-
des sul-africanas.
Entretanto, o jovem líder do 
partido dos Combatentes 
pela Liberdade Económica 
(EFF), Julius Malema, con-
sidera que está preparado 

Moçambique independente não tinha relações diplomáticas com a África do Sul do 
apartheid. As relações políticas entre os dois países eram de gato e rato, porque 
Moçambique não tolerava o sistema do apartheid e a África do Sul também não queria 
um vizinho com regime socialista de inspiração comunista marxista-leninista

SIMIAO PONGUANE
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Pela segunda vez o moçambi-
cano Bonifácio Justino Sigau�
que (Redactor N° 6304, pág. 
4) foi mandado voltar do Tri-foi mandado voltar do Tri-
bunal de Komatipoort, na pro-
víncia sul-africana de Mpu-
malanga, por uma vez mais, se 
apresentar sem advogado.
Ao que apuramos, mesmo se 
amanhã [terça-feira] voltar a 
aparecer em tribunal sem de-
fensor legal a juíza do caso já 
fez saber que a audição vai 
acontecer e será decidido se 
Sigauque beneficia ou não de 
direito de liberdade sob cau-
ção, hipótese bastante remota.
Entretanto, continua desco-
nhecida a identidade do ou-
tro moçambicano de 20 anos, 

detido no dia 13 de Abril, em 
conexão com o bando de sal-
teadores que anda a colocar 
espigões na N4 para imobili-
zar e assaltar viaturas (idem). 
Um dos nossos informantes 
assegurou que o tal jovem 
moçambicano nem sequer foi 
ouvido pelo tribunal na pas-
sada sexta-feira. 
“A polícia ainda não deu deta�
lhes sobre este detido, creio 
que isso se deve � colabora�� colabora� colabora�
ção que o jovem esta a dar � 
polícia”, disse a fonte.
Fruto dessa colaboração, a 
polícia de Mpumalanga diz 
ter recuperado vários bens 
roubados, desde telemóveis, 
dinheiro e armas, e espera fa-
zer novas detenções.
A nossa fonte suspeita que só 
depois destas diligências é 
que a polícia poderá dar deta-
lhes sobre o jovem moçambi-
cano detido, que, ao que tudo 
indica, noutros ambientes 
beneficiaria de uma dilação 
premiada.
Entretanto, um outro informan-
te do jornal Redactor disse que 
um moçambicano e um sul-afri-
cano foram detidos na semana 
passada – sem especificar a 
data – na posse de armas de 
fogo em quantidades também 
não especificadas, assunto que 
obviamente tudo faremos para 
dar acompanhamento.

Continua o vai e vem de Sigauque 
ao tribunal de Komatipoort
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Cepticismo e galhofa 
em torno dos comentários 
da ministra Talapa

política & sociedade

Foi com substancial cepticis-
mo e alguma galhofa que foi 
recebida a indicação feita 
na passada sexta-feira pela 
ministra moçambicana do 
Trabalho e Segurança Social, 
Margarida Talapa, segundo 
a qual até 2025 Moçambi-
que vai erradicar o trabalho 
infantil.
Alguns internautas não pou-
param nos comentários e 
houve mesmo quem disse 
que a governante estava a 
“mentir”, se bem que a in-
tenção é boa e desejável.
Talapa referiu que actual-
mente perto de 2,4 milhões 
de crianças moçambicanas 
estão envolvidas em traba-
lho infantil, a maioria em-
purrada  devido a condições 
de pobreza e vulnerabilida-
de.
A governante citou dados de 
2021 para referir que 79% 
das crianças envolvidas em 

trabalho infantil estão nas 
áreas da agricultura, caça, 
pescas, silvicultura e em 
trabalhos perigosos como 
garimpo, reiterando ser ur-
gente erradicar essa forma 
de exploração.
“O nosso desafio é a econo�
mia informal” precisou Mar-
garida Talapa, na abertura da 
conferência nacional sobre 
o combate às piores formas 
do trabalho infantil, na ci-
dade de Chimoio, centro de 
Moçambique.
“Se o trabalho infantil é 
muitas vezes encarado 
como um problema social, 
com causas maioritaria�
mente económicas, é im�
portante notar que, num 
mercado cada vez mais 
competitivo, o uso de mão�
-de-obra infantil  pode 
conduzir � proibição de 
produtos no mercado inter�
nacional, por se considerar 

frase

concorrência desleal e no�
civa”, alertou.
“Já produzimos uma lista 
dos trabalhos considerados 
perigosos para crianças e já 
a introduzimos na proposta 
de revisão da lei do trabalho 
(depositada na Assembleia 
da República) ”, referiu Mar-
garida Talapa.

Lucas Mangrasse, vice-mi-
nistro moçambicano da Ação 
Social, disse que estão a ser 
assistidas mais de 1,7 mi-
lhões de famílias em situa-
ção de pobreza desde 2021, 
com o objectivo de reduzir a 
vulnerabilidade das crianças 
e o trabalho infantil.

Ficha técnica
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1756 Website: www.redactormz.com E-Mail: correiodamanha@
tvcabo.co.mz /redaccao@redactormz.com / editor@redactormz.
com  Tel.: Redacção: 21305323 
- Editor: 21305326; móvel: 82/84/873085360/841404040 
Os artigos de opinião inseridos nesta edição são da inteira respon-
sabilidade dos respectivos autores  e não reflectem necessaria-
mente o ponto de vista nem a linha editorial deste jornal.

redactor

frase
Antes de falar, tenho algo importante a dizer
- Groucho Marx (1890-1977), actor e comediante

Margarida Talapa

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 582, 2º andar – 4. Contacto 
Cel: 829380506 – 828277750
06.30 – 18.00
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Ramaphosa admite 
possibilidade de visitar Ucrânia

política & sociedade

O Presidente da República da 
África do Sul, Matamela Cyril 
Ramaphosa, admitiu a possi-
bilidade de visitar a Ucrânia, 

actualmente em conflito ar-
mado com a Rússia.
O estadista sul-africano não 
indicou quando poderá se 
deslocar à Ucrânia, no entan-
to deixou claro que tal ape-
nas aconteceria “assim que o 
conflito terminar”. 
Ramaphosa disse aos jorna-
listas na passada sexta-feira 
(22Abr) que foi durante um 
telefonema que manteve na 
noite de quarta-feira (20Abr) 
com o presidente da Ucrânia, 
que Volodymyr Olexandro�
vytch Zelensky  formulou o 
convite para Ramaphosa visi-
tar aquele país europeu.
Nos corredores políticos 
consta que o telefonema en-
tre Ramaphosa e Zelensky 
chegou a estar por um fio, 
devido ao posicionamento 
da África do Sul de não con-
denar a invasão russa e tam-
bém pelo facto de Rama-
phosa ter falado, primeiro, 
com o presidente da Rússia, 

redactor

Vladimir Vladimirovitch Pu�
tin.
Falando aos jornalistas à 
margem da quinta sessão da 
comissão bi-nacional, entre 
a África do Sul e o Botswana, 
que decorreu sexta-feira em 
Pret�ria, �amap�osa classifi ��ria, �amap�osa classifi �ria, �amap�osa classifi-
cou a conversa mantida com 
Zelensky de “maravilhosa�
mente calorosa”, para além 
de a mesma ter decorrido 
num ambiente “surpreen�
dentemente aberto”.
“O presidente Zelensky e eu 
tivemos uma conversa re�
almente maravilhosa. Con�
versamos sobre as relações 
entre os dois países e ele 
[Zelensky] expressou o de�
sejo de que pudéssemos ter 
relações económicas mais 
estreitas”, acrescentou Ra-
maphosa, cujo país opta por 
se abster nas votações que 
têm sido realizadas na sede 
da Organização das Nações 
Unidas para definir o posicio-
namento dos países face ao 
conflito armado �ússia�Ucrâ-
nia em marcha desde 24 de 
Fevereiro deste 2022.
O estadista sul-africano disse 
também ter explicado ao seu 
homólogo ucraniano que a 
posição da África do Sul tem 
sido a de promover negocia-

ções que levem a uma con-
clusão ou ao fim da guerra.
Ramaphosa diz ter dito a Ze-
lensky que o conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia será discu-
tido ao nível da União Africa-
na, tendo o presidente ucra-
niano prontamente ripostado 
referindo que já havia falado 
com o presidente em exercí-
cio da União Africana e chefe 
de Estado do Senegal Macky 
Sall.
Volodymyr Zelensky foi o pri-
meiro, através da rede social 
twitter, a informar ao mundo 
que “tive uma conversa por 
telefone com o presidente 
Cyril Ramaphosa. Falamos 
sobre nossa resistência � 
agressão russa. Discutimos a 
ameaça de uma crise alimen�
tar global, o aprofundamento 
das relações com a África do 
Sul e a cooperação dentro das 
organizações internacionais”.
Desde o início da crise mili-ício da crise mili-cio da crise mili-
tar no Leste europeu, o Ra-
maphosa já falou sobre este 
tema, por telefone, com os 
presidentes dos estados Uni-
dos da América, Joe Biden, 
da Rússia, Vladmir Putin, da 
China Xi Jinping, entre outros 
líderes mundiais.

O presidente 
Zelensky e eu 
tivemos uma 

conversa 
realmente 

maravilhosa. 
Conversamos sobre 
as relações entre 

os dois países 
e ele [Zelensky] 

expressou o 
desejo de que
 pudéssemos 
ter relações
 económicas 

mais estreitas

Gosta do nosso jornal? 
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo

https://www.redactormz.com/ e nossa página no 
Facebook https://www.facebook.com/redactormz/

Cyril Ramaphosa

RAULINA TAIMO, 
correspondente na África do Sul
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Um total de 21 fundadoras 
e gestoras de pequenas e 
médias empresas (PME) 
participam, virtualmente, 
desde quinta-feira, 21 de 
Abril, do iCreate, uma ini-
ciativa de fortalecimento 
de empresas deste seg-
mento já estabelecidas no 
mercado e com alto poten-
cial para crescer, de modo 
a torná-las mais competi-
tivas e sustentáveis a lon-
go prazo, promovida pelo 
Standard Bank, em parceria 
com a Embaixada do Reino 
dos Países Baixos em Mo-
çambique e a ideiaLab.
Esta iniciativa surge atra-
vés do Programa Empode-
ramento Económico para 
Mulheres FEEP (Female Eco-
nomic Empowerment Pro-
gram), desenvolvido pela 
Embaixada do Reino dos Pa-
íses Baixos, com o Standard 
Bank e a ideiaLab. 
O programa terá a duração 
de 12 semanas, durante as 
quais serão abordados te-
mas importantes para a sus-
tentabilidade e crescimento 
das PME, dos quais se des-
tacam “Oportunidades para 

PME”, “Gestão em Tempo de 
Crise”, “Marketing Digital”, 
“Negócios à Prova do Futu-
ro”, “Evolução do Modelo de 
Negócios”, “Finanças para 
não Financeiros”, “Soluções 
de Importação e Exporta-
ção’’ e “Riscos e Seguros”.
Para além da capacitação, 
as participantes vão bene-
ficiar de mentoria e apoio 
em consultoria empresarial 
ajustada às suas necessida-
des, exposição a oportuni-
dades de mercado, acesso 
a uma variedade de servi-
ços de suporte de negócios, 
assim como a conteúdos de 
parceiros e especialistas de 
diversos sectores de activi-
dade.
Intervindo na cerimónia 
de abertura, o director da 
Banca de Negócios e Clien-
tes Comerciais de Standard 
Bank, João Guirengane, ex-
plicou que, para o banco, o 
iCreate afigura�se como uma 
plataforma de capacitação, 
incubação e exposição de 
PME moçambicanas, com 
vista à criação de bases para 
o seu crescimento de modo 
a que possam competir no redactor

O programa 
terá a duração 
de 12 semanas, 

durante as quais 
serão abordados 

temas importantes 
para a 

sustentabilidade 
e crescimento das 
PME, dos quais se 

destacam 
“Oportunidades 

para PME”, “Gestão 
em Tempo de Crise”, 

“Marketing 
Digital”, “Negócios 

à Prova do Futuro”, 
“Evolução do 

Modelo de 
Negócios”, 

“Finanças para 
não Financeiros”, 

“Soluções de 
Importação e 

Exportação’’ e 
“Riscos e Seguros”

mercado, que está cada vez 
mais renhido.
Por isso, João Guirenga-
ne espera que a iniciativa 
resulte no fortalecimento 
das empresas participan-
tes, pois só assim é que 
poderão “ombrear com as 
multinacionais em con�
cursos para o fornecimen�
to de produtos e presta�
ção de serviços a grandes 
projectos que operam no 
País”.
Para que tal se efective, 
acrescentou, “é importante 
que assegurem que os pro-
dutos e serviços reúnam os 
padrões de qualidade exi-
gidos pelo mercado. Mais 
do que isso, criem sinergias 
e promovam intercâmbios 

para fazerem crescer as vos-
sas empresas pois isso vai 
resultar em grandes con-
quistas”.
Na ocasião, a oficial de 
programas de Governa-
ção, Género e Direitos Hu-
manos na Embaixada do 
Reino dos Países Baixos 
em Moçambique, Odília 
Marques, realçou a im-
portância da capacitação, 
que, para si, “vai ajudar as 
participantes a enfrentar 
os desafios impostos pela 
dinâmica do mercado, as�
sim como a capitalizar as 
oportunidades que o País 
oferece”.
Falando em representa-
ção do Instituto para a 
Promoção das Pequenas e 
Médias Empresas (IPEME), 
Ernesto Ramatane, real-
çou o facto de esta edição 
do iCreate ser dedicada 
exclusivamente a mulhe-
res, o que, na sua opinião, 
contribui nos esforços 
que têm sido envidados 
com vista à promoção da 
equidade de género na 
sociedade.
“É uma grande oportunida-
de que se abre para o empo�
deramento das mulheres, 
que participam activamen�
te no desenvolvimento 
económico do País. Por 
isso, o IPEME tem apoiado 
esta iniciativa (iCreate)”, 
frisou.
Por seu turno, a repre-
sentante da ideiaLab, Ta�
tiana Pereira, instou às 
participantes a olharem 
para a capacitação como 
uma oportunidade para 
abrir novas frentes nos 
negócios. “Iniciativas 
como estas existem jus�
tamente para nos prepa�
rarem para os desafios 
que existem no mercado. 
Aproveitem esta ocasião 
para abrir as mentes, e 
aprender novas habilida�
des para vencer no mer�
cado”.

21 fundadoras e gestoras 
de PME buscam fortalecer 
suas empresas

 João Guirengane, director da Banca de Negócios e Clientes Comerciais do Standard Bank
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ANTÓNIO PRÔA *
*   no jornal SOL, de Portugal    

OPiNIÃO

A guerra na Ucrânia tem re-
velado o melhor e o pior da 
sociedade portuguesa.
O melhor na atenção, na re-
jeição da invasão russa, na 
mobilização na ajuda à Ucrâ-
nia e no apoio e acolhimento 
aos refugiados desta guerra. 
O pior na posição hipócrita 
e dissimulada daqueles que 
não distinguem o agressor 

do agredido ou que procu-
ram justificações para des-
culpar o agressor.
Em geral, em Portugal, com 
as poucas excepções de 
alguns comentadores e do 
PCP, a sociedade assumiu 
uma posição comprometida 
e empenhada contra a 
invasão da Ucrânia e no 
apoio ao povo ucraniano. 
Agora, foi assumida uma ou-
tra posição, tão condenável 
quanto a dos defensores do 
regime russo: o Chega faz 
depender o acolhimento 
dos refugiados da Ucrânia 
da sua nacionalidade e cul-
tura de origem.
Nesta semana, na Assem-
bleia Municipal de Lisboa, a 
Câmara Municipal foi ques-
tionada sobre o acolhimento 
de refugiados da guerra, co-
locando em causa a recep-
ção de pessoas que, sendo 
residentes na Ucrânia, são 
de outras nacionalidades, 
num registo que se confun-
de, obviamente, com racis-
mo e xenofobia.
Já sem surpresa foi, claro, 
o Chega, que defendeu a 
desumanidade da rejeição 
em Portugal de refugiados, 
mesmo que fugindo à guer-
ra, por serem do Bangladesh 
ou do Nepal (exemplos ver-
balizados).

Talvez a xenofobia e o racis-
mo não expressassem com 
tanta clareza a posição as-
sumida pelo Chega: “Para 
o Chega, uma coisa é rece�
ber todos os refugiados de 
guerra que vêm da Ucrânia. 
Outra coisa é receber (e 
nós somos completamen�
te contra) gente que vem 
do Bangladesh, do Nepal e 
de outros países que nada 
têm que ver com esta ques�
tão. Estes senhores vêm 
da Ucrânia, mas nós não 
temos que os atender, são 
de outros países, não são 
ucranianos”.
Trata�se de uma afirmação 
intolerável. Observar pes-
soas a fugir da guerra e do 
sofrimento, mas rejeitá-las 
em razão da cor da pele ou 
da cultura de origem é desu-
mano.
Deixar pessoas à porta da 
cidade, do país ou da digni-
dade, como sendo pessoas 
de condição infra-humana, é 
repugnante.
Perante o esclarecimento de 
que se trata de refugiados 
vindos, como os demais, da 
Ucrânia, embora com diver-
sas nacionalidades, residen-
tes nesse país, a justificação 
foi a seguinte: “A Câmara 
confunde racismo com defe�
sa dos contribuintes. Aquilo 
que nós estamos aqui a falar 

é que nós não temos recur�
sos para todos”.  E ainda: “A 
nossa excepção é para os 
verdadeiros ucranianos”.
Com clareza, o presidente da 
Câmara assumiu que a sua 
visão do mundo é aberta e 
multicultural e a vereado-
ra Laurinda Alves rejeitou a 
voz que exprime racismo e 
afirmou que a sua opção é 
pelos verdadeiros seres hu-
manos… Foi tranquilizador 
escutar estas posições.
As atitudes referidas não 
surpreendem e são mais co-
muns do que se pode julgar. 
O egoísmo é uma reação fre-
quente perante as dificulda-
des. O que é grave é que os 
partidos deveriam contrariar 
esses sentimentos, em vez 
de os promoverem e deles 
beneficiar.
A solidariedade, o acolhi-
mento, o respeito pelos 
seres humanos, indepen-
dentemente da sua nacio-
nalidade ou origem cultural, 
são traços da civilização oci-
dental de matriz humanista 
e cristã. Cada um escolhe de 
que lado quer estar. 
Perante atitudes como a re-
latada, a escolha é simples e 
resume-se a uma pergunta: 
como gostaria de ser tratado 
se isto acontecesse comigo?
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uma afirmação 
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Observar pessoas 

a fugir da guerra e 
do sofrimento, mas 
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Refugiados da Ucrânia, 
sim, mas só os brancos


