
Editor: Nelson Malaia | Semanário  |  Ano VIII |  Edição 371 | web: www.jornalsabado.co.mz Preço: 40mtData: 25 / Junho / 2022

OLÁ PAZ

Terroristas bloqueiam caminhos 
para ajuda aos deslocados 

dos últimos ataques

Administrador do INSS sublinha 
necessidade de maior aproveitamento 

de investimentos no Niassa 
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Agricultura

– Há algum benefício na economia familiar? 

Agricultura
Cinco anos do programa SUSTENTA

HILÁRIO MABOTA

Ap r i -
m e i -
ra vez 
que se 
imple-

mentou o programa 
SUSTENTA, como 
experiência, dez dis-
tritos das províncias 
de Nampula e Zam-
bézia beneficiaram-
-se de investimentos 
de vulto, com o ob-
jectivo de aumentar 
a produção e produ-
tividade como forma 
de fazer face à es-
cassez de alimentos 
no solo pátrio, bem 
como industrializar 
o sector, tornando 
possível toda a ca-
deia de produção. 
Houve sucesso, se-
gundo o governo, 
na fase piloto, o que 
fez o presidente fa-
zer em Julho de 2020 
um relançamento do 
programa à escala 
nacional. Todavia, 
passado este tem-
po, quando se espe-
ra que os frutos do 
programa comecem 
a cair nos nossos de-
pósitos, os produtos 
da primeira necessi-
dade continuam com 
preços a uma veloci-
dade de luz.

Não se entende 
exactamente o que 
está a acontecer com 
um programa com 
uma visão internacio-
nal, no que respeita 
à exportação de pro-
dutos agrícolas. Mi-
lhares de tractores já 
foram distribuídos a 
distintos agricultores 
e associações agríco-

las, milhares de insu-
mos já foram dados 
aos agricultores indi-
vidualmente e não há 
quem possa dizer que 
não houve esse exer-
cício pois mereceu 
muita cobertura me-
diática. Milhares de 
extensionistas foram 
contratados e capaci-
tados pelo Ministério 
da Agricultura e De-
senvolvimento Rural 
e foram alocados em 
diversos pontos para 
servirem, não ao go-
verno, mas aos agri-
cultores de diferentes 
pontos do país. 

O Ministro da Agri-
cultura e Desenvol-
vimento Rural, Celso 
Correia, tem apareci-
do quase sempre na 
praça, quer por meio 
de órgãos de comu-
nicação social, quer 
por meio da sua pá-

Economia política da agricultura 
moçambicana

gina do Facebook 
mostrando acções de 
monitoriza e entre-
ga de mais meios em 
vários lugares do país 
(ele é comunicativo), 
mas prevalece a subi-
da de preços de pro-
dutos agrícolas. Uma 
nota publicada no site 
do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
Sustentável (FNDS) 
explica de forma re-
sumida os pilares e 
as linhas de acção do 
programa, segundo 
as quais, “as acções 
do SUSTENTA es-
tão em conformidade 
com as cinco grandes 
prioridades de orien-
tação do Ministério 
de Agricultura e De-
senvolvimento Rural: 
Segurança Alimentar, 
Rendimento Familiar, 
Emprego, Inclusão 
Social e Produção e 

Produtividade. A in-
tervenção do Sustenta 
compreende os 7 com-
ponentes estruturais 
de apoio à agricultura 

familiar: Transferên-
cias de Tecnologias, 
Financiamento, Mer-
cados, Planeamento 
e Ordenamento Pro-

dutivo, Infra-estrutu-
ração, Salvaguardas 
Ambientais e Sociais 
e Subsídio ao Produ-
tor”, refere.

Maputo continua a depender da 
África do Sul

Quando se publi-
citou a entrada do 
SUSTENTA no país, 
a esperança nossa é 
que depois de apro-
ximadamente dois 
anos, o que corres-
ponde a pelo menos 
quatro ciclos agríco-
las, a realidade nu-
tricional e alimentar 
de qualidade pudesse 
mudar positivamen-
te. A dependência 
em relação à vizinha 
África do Sul, no que 
tange à procura de 
produtos alimenta-

res, era um dos sec-
tores que acreditáva-
mos havia de sofrer 
o trajecto da curva. 
Entretanto, a realida-
de no terreno é bem 
diferente. África do 
Sul continua sendo 
o maior fornecedor 
de alimentos nos 
principais mercados 
e supermercados de 
Maputo, bastando 
para tal irmos visitar 
o mercado grossis-
ta de Zimpeto para 
constatar essa triste 
realidade. 

Não se sabe ao 
o que está por de-
trás disso. Se é fraca 
produtividade, se é 
sabotagem por par-
te do outro lado da 
fronteira, portanto, 
a resposta para este 
tipo de perguntas 
pode estar guardado 
no segredo dos deu-
ses. No entanto, é 
impensável que com 
um programa como 
o Sustenta, até hoje 
estejamos a arrastar 
nossas asas e gati-
nhar para pedirmos 

alimentos básicos 
nas para além das 
fronteiras vizinhas. 
Aliás, em 2021, Cor-

reia teria dito que a 
província de Manica, 
graças ao programa 
em vigor, tornar-

-se-ia um maior ex-
portador de frango. 
Ora, quem exporta 
frangos fá-lo porque 

conseguiu primeiro 
abastecer o mercado 
interno, mas o fran-
go consumido aqui 

no país, os famo-
sos pedaços vendi-
dos congelados, são 
maioritariamente es-

trangeiros. 

750 tractores nas mãos dos produtores

Numa das entre-
vistas cedidas à Rá-
dio Moçambique, no 
programa “Cartas 
na Mesa”, o ministro 
Celso Correia disse 
que uma das verten-
tes encorajadoras no 
programa é o facto 
de olhar para a tecno-
logia como uma das 
maiores apostas. A 
mecanização agrícola 
tem sido também uma 
aposta muito promis-
sora, sendo que até 
então, 750 tractores já 
estão com os produ-
tores, o que significa 
que no terreno houve 
aumento de áreas de 
produção, aliada ao 
incremento do núme-
ro de extensionistas, 
pois segundo o mi-
nistro, antes tínha-
mos em Moçambique 
1700 extensionistas 
de campo com todos 
os meios de trabalho, 
incluindo motoriza-
das, um número que 
foi duplicado em dois 
anos de exercício do 
programa à escala na-
cional.

De acordo com a 

fonte, o SUSTENTA, 
sem dúvidas aumen-
tou o volume de pro-
dução em quase todos 
os ramos de produção 
agrícola “hoje senti-
mos aumento de pro-
dução de todas as cul-
turas que estão a ser 
fomentadas no âmbito 
do sustenta. Temos a 
oleaginosas que de-
ram um salto signifi-
cativo, leguminosas 
que também deram 
um salto confortável 
e os cerais que têm 
também contribuído 
para o crescimento da 
agricultura...”, disse a 
fonte, para quem gra-
ças ao programa, foi 
criado no Ministério 
da Agricultura e De-
senvolvimento Rural 
(MADER) um insti-
tuto e um programa 
de formação contínua 
de extenxionistas para 
que possam contribuir 
na qualidade da práti-
ca agrícola através da 
assistência que pres-
tam aos agricultores 
nos vários níveis. 

O trabalho feito pelo 
MADER é notável. 

Dizer que nada se faz 
seria o mesmo que ne-
gar a existência do sol 
na órbita. Porém, pre-
valece a preocupação 
em essas acções não 
serem visíveis na no 
prato do cidadão mo-
çambicano que tinha 
o sustenta como uma 
boia de salvação. Fa-
lar dum programa de 
diversas proporções é 
falar de outras áreas 
que complementam a 
cadeia de valores na 
produção agrícola, 

como as infraestrutu-
ras de escoamento de 
produtos, as indús-
trias transformadoras, 
sem deixar de fora a 
questão de políticas de 
facilitação de negócios 
no ramo agrícola, fa-
lando concretamente 
de incentivos fiscais e 
o pagamento do preço 
justo aos agricultores.

Numa viagem feita 
à província de Nam-
pula em Agosto do 
ano passado, o autor 
destas linhas esteve 

em contacto com agri-
cultores do distrito de 
Mogovolas, integran-
tes da Cooperativa 
local de agricultores 
que teriam o garanti-
do que o SUSTENTA 
é um programa real e 
que alguns dos mem-
bros da cooperativa 
estavam a incremen-
tar a sua produção e 
aumento de áreas de 
produção graças à 
maquinaria, semente 
fortificada e de quali-
dade e outros insumos 

Fronteiras internas

Ainda que o MA-
DER tenha intenções 
honestas de desen-
volver a agricultura 
e por essa via garan-
tir a qualidade nu-
tricional e alimentar 
da nossa sociedade, 
alguns segmentos do 
nosso país não aju-
dam nessa aventura, 
já que ao longo da 
Estrada há pontos 
onde as autoridades 

que lá se instalam 
para a fiscalização 
de mercadorias ve-
dam a passagem de 
artigos de pequenos 
comerciantes com 
o destino ao sul do 
país. Um desses lo-
cais é a travessia do 
rio Save. Várias são 
as pessoas que confi-
denciaram o repórter 
de não conseguirem 
passar com merca-

dorias alegadamente 
porque os produtos 
de Centro e Norte de 
Moçambique deviam 
ser comercializados 
naqueles locais. Es-
sas fontes, acreditam 
que as referidas au-
toridades são cor-
rompidas pelos gran-
des fazendeiros da 
África do Sul e pelos 
comerciantes que lá 
vão comprar os pro-

dutos para venderem 
nos nossos mercados 
grossistas. 

Verdade ou não, é 
momento de as auto-
ridades agrícolas, em 
parceria com as da 
polícia fazerem um 
trabalho de dissua-
são de práticas nefas-
tas nas estradas mo-
çambicanas porque 
a ser assim, ficamos 
perante a situação 

do muro de Berlim, 
só que o nosso fica 
invisível, mas não 
deixa de realizar a 
sua principal activi-
dade de barramento 
e esse murro é ainda 
pior pois não deixa 
explícita a parte atra-
vés da qual pode ser 
destruída. 

Várias são as 
pessoas que con-
fidenciaram o 
repórter de não 
c o n s e g u i r e m 
passar com mer-
cadorias alega-
damente porque 
os produtos de 
Centro e Norte.

“

agrícolas disponibili-
zados pelo ministério 
de Celso Correia.

Apesar das confis-
sões de várias frentes, 
há correntes da socie-
dade moçambicana 
que olha o programa 
do governo como uma 
forma de ganhos po-
líticos por parte do 
partido no poder, mas 
que, segundo essas 
correntes, as imagens 
exibidas na media não 
passam de uma ence-
nação. 
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PUBLICIDADE

Leia e publicite 
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R. Coqueiros, 351B, C. Matola
Contacto: 84 47 22 637\84 89 29 688
E-mail: jornalsabado85@gmail.com

Estimado Leitor, informamos que estamos em período de 
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Administração

ASSINATURAS 2022

              1.950,00MT               3.900,00MT                7.800,00MT

Período
               Trimestral                     Semestral                         Anual

Fiscalização ao Executivo

Considera a Moody's 

A O r -
g a n i -
z a ç ã o 
I n t e r -
n a -

cional do Trabalho, 
OIT, divulgou recen-
temente um relatório 
comprovando que 
apenas 6% dos traba-
lhadores domésticos 
no mundo todo têm 
acesso a algum tipo 
de protecção social.   

No Dia Internacio-
nal dos Trabalhadores 
Domésticos, a agên-
cia da ONU lamenta 
que esses profissio-
nais continuam sendo 
desvalorizados, apesar 
“da contribuição im-
portante que fazem 
para a sociedade e for-
necendo cuidados es-
senciais para famílias 
e lares”.  

Segundo a OIT, 
94% dos emprega-
dos domésticos não 
recebem seguro saú-
de, licença-médica, 
seguro desemprego, 
licença-maternidade 
remunerada ou be-
nefícios para seus de-
pendentes. As mulhe-

res representam 76,2% 
desses profissionais, 
ou 57,7 milhões de 
pessoas. 

A agência nota que 
a maioria dos domés-
ticos são contratados 
de maneira informal, 
contribuindo para o 
problema. Mais de 
75,6 milhões desses 
trabalhadores enfren-
tam barreiras para ter 
acesso à segurança 
social e muitas vezes, 

Apenas 6% dos trabalhadores domésticos 
no mundo tem protecção social

estão excluídos de leis 
nacionais que obri-
gam o pagamento de 
benefícios.  

O relatório da OIT 
mostra várias diferen-
ças entre regiões: na 
Europa e Ásia Central, 
57,3% dos domésticos 
recebem, por lei, co-
bertura para todos os 
benefícios. Nas Amé-
ricas, a situação muda: 
apenas 10% tem esse 
direito. Nos países 

Árabes, na Ásia, no 
Pacífico e na Ásia, 
praticamente nenhum 
trabalhador domésti-
co recebe protecção.  

A agência da ONU 
destaca que a crise 
da Covid-19 tornou 
a situação ainda mais 
aparente, sendo esses 
profissionais um dos 
que mais foram pre-
judicados durante a 
pandemia, com mui-
tos sendo dispensados 

do trabalho. Muitos 
domésticos que tive-
ram de trabalhar sem 
equipamentos ade-
quados de protecção 
acabaram sendo ex-
postos ao vírus.  

O relatório faz uma 
série de recomenda-
ções para garantir que 
todos os trabalhadores 
domésticos recebam 
protecção social, in-
cluindo garantir que 
esses empregados te-

nham os mesmos be-
nefícios de outros tra-
balhadores.  

A OIT sugere tam-
bém a simplificação 
de procedimentos 
administrativos, para 
garantir cobertura na 
prática e aumentar a 
conscientização en-
tre domésticos e seus 
empregadores sobre 
direitos e obrigações.  
Redacção

oEstágio ac-
tual de de-
g r a d a ç ã o 
da estrada 
que liga os 

distritos de Mapai e 
Massangena, norte 
da Província de Gaza, 
inquieta os deputa-
dos da Assembleia da 
República (AR). São 
cerca de 200 quilóme-
tros de uma estrada 
terra classificada que 
clamam por uma rea-
bilitação de raiz. 

A inquietação foi 
manifestada, semana 
passada, pelo Presi-
dente da Comissão 
dos Assuntos Cons-
titucionais, Direitos 
Humanos e de Legali-
dade (CACDHL), An-
tónio Boene, durante 
uma visita de trabalho 
de fiscalização, tendo 
vincado a necessidade 
urgente de ver a via re-
construída.

Boene chefia um 
grupo dos deputados 
membros da 1ª Comis-
são da AR que efectua 
visitas a zona sul do 
país, no âmbito da ac-
tividade de fiscaliza-
ção do cumprimento 
do Plano Económico 
e Social e Orçamento 
do Estado (PESOE) 
referentes ao segundo 
semestre de 2021 e ao 
primeiro trimestre de 
2022, nas áreas da sua 
competência regimen-
tal.

Segundo o deputado, 
para além de mau es-
tado da estrada Mapai/
Massangena, aquele 
distrito debate-se com 
vários constrangimen-
tos, o maior dos quais 
a exiguidade de recur-
sos financeiros, que 
concorrem para o seu 
fraco desenvolvimen-
to.

Ẻ importante ter-
mos uma boa estrada 
para permitir que os 
projectos de desenvol-
vimento fluam e cata-
pultem o bem-estar da 
população, disse o Pre-
sidente da CACDHL, 
cuja visibilidade desta 
actividade parlamen-
tar conta com o apoio 
do Instituto para a De-
mocracia Multiparti-
dária (IMD).

Para além da falta 
de um estabelecimen-
to penitenciário, facto 
que obriga as autorida-
des do Comando Dis-
trito da PRM de Mas-
sangena a improvisar 
celas transitórias para 
albergar a população 
em conflito com a lei, 
Massangena é assola-
do pela criminalidade 
caracterizada por fur-
tos, ofensas corporais 
e violência doméstica.

Reagindo em torno 
da falta de uma in-
fraestrutura prisional 
naquele espaço territo-
rial, o deputado Boene 
disse que é importante 
ter um estabelecimen-

Deputados da AR preocupados com degradação 
da estrada Mapai/Massangena

to penitenciário con-
digno de modo que a 
população em conflito 
com a lei não seja alo-
jada em péssimas con-
dições.

Outro aspecto apon-
tado pelo Presidente 
da CACDHL (1ª Co-
missão da AR) tem 
a ver com a falta de 
equipamento básico 
para a manutenção de 
estradas, facto que é 
uma conjuntura na-
cional dependente de 
recursos financeiros 
que o país não dispõe.

Na interacção com o 
grupo dos deputados 
membros da 1ª Comis-
são da AR, o Adminis-
trador de Massangena, 
Sancho Hélder James 
Humbane, enumerou 
vários constrangimen-
tos que apoquentam 
a população daquele 
distrito. Todavia, ele 
acredita em dias me-
lhores para o Distrito.

Humbane percorreu, 
com a comitiva par-
lamentar, vários pro-
jectos em construção, 
desde estabelecimen-

tos hoteleiros e casas 
de pasto, bem como 
residências para ser-
vidores públicos, que 
quando concluídos 
mudarão o espectro 
actual da vila sede de 
Massangena.

O Administrador de 
Massangena explicou 
ao grupo que as auto-
ridades administrati-
vas locais estão a envi-
dar esforços junto dos 
governos provincial e 
central para a reabilita-
ção das vias de acesso e 
construção de infraes-
truturas para albergar 
vários serviços distri-
tais, além da alocação 
de mais profissionais 
com vista a fazer a de-
manda de serviços na-
quele ponto do país.

Na ocasião, o Presi-
dente da 1ªComissão 
da AR e chefe do gru-
po que fiscalizou a 
acção governativa nas 
Províncias de Inham-
bane, Gaza e Maputo, 
bem como a Cidade de 
Maputo, garantiu que 
todas as inquietações 
apresentadas pelo dis-

trito serão levadas ao 
conhecimento da di-
recção do Parlamento 
e, por esta via, ao Go-
verno central.

O Parlamentar en-
corajou as autoridades 
governamentais dos 
distritos fiscalizados 
a continuar a envidar 
esforços para suprir as 
necessidades básicas 
da população, no que 
concerne a observân-
cia dos direitos huma-
nos e da legalidade.

Entendemos que as 
dificuldades que os 
distritos apresentam. 
Todavia, o nosso apelo 
vai no sentido de que, 
mesmo diante de ad-
versidades, não deve-
mos desfalecer, temos 
que fazer de tudo para 
que a população se sin-
ta bem, disse o deputa-
do Boene, enaltecendo 
os esforços das autori-
dades governamentais 
na implementação do 
PESOE para o período 
em análise.

Com uma população 
estimada em 13.300 
habitantes, o Distrito 

de Massangena fica lo-
calizado na parte norte 
da Província de Gaza, 
ocupando uma área es-
timada em 10.131km2, 
tendo como limites 
geográficos a norte, 
através do Rio Save 
com o Distrito de Ma-
chaze da Província de 
Manica, a leste com o 
Distrito de Mabote da 
Província de Inhamba-
ne, a sul com os distri-
tos de Chigubo, Mapai 
e Chicualacuala e a 
Oeste e limitado pelo 
Zimbabwe. Redacção

Política

  Na 
inte-

racção com 
o grupo dos 
deputados 

membros da 
1ª Comissão 
da AR, o Ad-
ministrador 
de Massan-

gena, Sancho 
Hélder James 

Humbane, 
enumerou vá-
rios constran-
gimentos que 
apoquentam 
a população 
daquele dis-

trito.

“
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Número de deslocados no mundo bate recorde em 2021

O 
nú m ero 
de pes-
soas for-
çadas a 
d e i x a r 

suas casas tem cresci-
do ano após ano du-
rante a última década 
e se encontra no nível 
mais alto desde que 
começou a ser regis-
tado, consolidando 
uma tendência que 
só pode ser reverti-
da por uma novo e 
combinado esforço a 
favor da paz, disse re-
centemente a Agên-
cia da ONU para Re-
fugiados (ACNUR).  

Ao final de 2021, o 
número de pessoas 
deslocadas por guer-
ras, violência, per-
seguições e abusos 
de direitos humanos 
chegou a 89,3 milhões 
(um crescimento de 
8% em relação ao ano 
anterior e bem mais 

que o dobro verificado 
há 10 anos), de acordo 
com o relatório “Ten-
dências Globais”, uma 
publicação estatística 
anual do ACNUR.  

Desde então, a in-
vasão da Ucrânia pela 
Rússia – que causou 
a mais veloz e uma 
das maiores crises de 
deslocamento força-
do de pessoas desde a 
Segunda Guerra Mun-
dial – e outras emer-
gências humanitárias, 
da África ao Afega-
nistão e além, eleva-
ram este número para 
a marca dramática de 
100 milhões.  

“Os números subi-
ram em todos os anos 
da última década”, 
disse o Alto Comis-
sário da ONU para 
Refugiados, Filippo 
Grandi. “Ou a comu-
nidade internacional 
se une para enfrentar 
esta tragédia humana, 
resolver conflitos e en-

contrar soluções durá-
veis, ou esta tendência 
terrível continuará”, 
completou.  

O último ano foi 
notável em relação ao 
número de conflitos 
que se intensificaram 
e outros que surgiram: 
23 países, com uma 
população combina-
da de 850 milhões de 
pessoas, enfrentaram 
conflitos de intensi-
dade média ou alta, de 
acordo com o Banco 
Mundial.  

Enquanto isso, a 
escassez de comida, 
inflação e a crise cli-
mática adicionam di-
ficuldades às pessoas 
e exigem uma maior 
resposta humanitária 
no momento em  que 
as projeções de finan-
ciamento para muitas 
dessas situações se 
apresenta sombria.  

Em 2021, o número 
de pessoas refugiadas 
cresceu para 27,1 mi-
lhões. Chegadas au-

mentaram significati-
vamente em Uganda, 
Chade e Sudão – entre 
outros países.  

A maioria des-
tas pessoas, uma vez 
mais, é acolhida por 

O Alto Comissaria-
do das Nações Unidas 
para os Refugiados 
(ACNUR) em Mo-
çambique admitiu 
recentemente que a 
insegurança está a 
impedir a assistência 
humanitária aos des-
locados dos recentes 
ataques no sul da pro-
víncia de Cabo Delga-
do.

"As agências [de as-
sistência humanitá-
ria] não estão a ser ca-
pazes de visitar alguns 
desses lugares. Não 
podem ir a Ancuabe, 
a Metuge e a Monte-

Segundo ACNUR

países vizinhos com 
poucos recursos. O 
número de solicitantes 
do reconhecimento da 
condição de refugiado 
chegou a 4,6 milhões 
(um crescimento de 

11%).  O ano ante-
rior também verifi-
cou o 15º crescimento 
anual consecutivo no 
número de pessoas 
deslocadas dentro de 
seus próprios países, 

ONU diz que insegurança impede ajuda aos deslocados dos últimos ataques em Cabo Delgado

puez", devido à situa-
ção de insegurança, 
afirmou o represen-
tante da ACNUR em 
Moçambique, Samuel 
Chakwera.

Chakwera avançou 
que as organizações 
de assistência huma-
nitária estão a "traba-
lhar em contra-reló-
gio" para fazer chegar 
a ajuda às vítimas dos 
recentes ataques ar-
mados no norte do 
país, contando com 
entidades locais que 
já vinham prestando 
assistência nesses dis-
tritos.

sem solução, também 
verificamos exemplos 
de países e comuni-
dades trabalhando 
juntos para encontrar 
soluções às pessoas 
deslocadas”, adicio-
nou Grandi. “Isto tem 
acontecido em lugares 
específicos – como a 
cooperação regional 
para a repatriação de 
costa marfinenses – e 
essas importantes de-
cisões precisam se re-
plicadas e aumentadas 
em todos os lugares”, 
completou o Alto Co-
missário.  

E embora o número 
de pessoas apátridas 
tenham crescido dis-
cretamente em 2021, 
cerca de 81.200 delas 
adquiriam nacionali-
dade ou a confirma-
ram, configurando a  
maior redução de ca-
sos de apátridas desde 
que o ACNUR iniciou 
a campanha #IBelong 
(#EuPertenço) em 
2014.

Só do distrito de 
Ancuabe, o primeiro 
a ser atacado no sul 
de Cabo Delgado, fu-
giram 5.600 pessoas, 
acrescentou.

"Era um dos mais 
seguros em Cabo Del-
gado", tendo acolhido 
cerca de mil famílias 
vítimas da violência 
armada no norte da 
província e imple-
mentado um projecto 
modelo de reassenta-
mento de deslocados 
de guerra.

Os deslocados de 
Ancuabe procuraram 
refúgio nos distritos 

que chegou a 53,2 mi-
lhões. O aumento foi 
motivado por violên-
cia crescente ou con-
flitos em diferentes 
lugares, como Myan-
mar. O conflito em 

Tigray e em outras re-
giões da Etiópia levou 
a um deslocamento 
de milhões de pessoas 
dentro do país. Insur-
gentes no Sahel cau-
saram novas ondas de 

de Metuge e Monte-
puez e (embora em 
menor número) na ci-
dade de Pemba, capi-
tal de Cabo Delgado.

O representante do 
ACNUR em Moçam-
bique apontou que os 
deslocados precisam 
de alimentação, água, 
produtos de higiene, 
assistência médica e 
apoio psicossocial, 
devido às experiências 
traumáticas que vive-
ram com a acção dos 
grupos armados, in-
cluindo o testemunho 
de decapitações."É 
uma situação muito 

IvETE AFONSO

Chakwera 
avançou que as 
organizações de 
assistência hu-

manitária estão 
a "trabalhar em 
contra-relógio" 
para fazer che-

gar a ajuda 
às vítimas dos 

recentes ataques 
armados no nor-

te do país.

“

O último ano foi no-
tável em relação ao 
número de conflitos 

que se intensificaram 
e outros que surgiram: 

23 países, com uma 
população combina-
da de 850 milhões de 
pessoas, enfrentaram 
conflitos de intensida-
de média ou alta, de 
acordo com o Banco 

Mundial.  

“

Principais dados do relatório “Tendências Globais 2021”, do ACNUR 

 Por volta de Maio de 
2022, mais de 100 mi-
lhões de pessoas esta-
vam deslocadas forçosa-
mente em todo mundo 
devido a perseguições, 
conflitos, violência, vio-
lações dos direitos hu-
manos ou eventos que 
perturbaram a ordem 
pública. Ao final de 
2021, o número de 89,3 
milhões de pessoas in-
cluía:  27,1 milhões de 
refugiados, sendo o 21,3 
milhões de pessoas refu-
giadas sob o mandato do 
ACNUR o 5,8 milhões 
de pessoas refugiadas da 
Palestina sob o mandato 
da UNRWA;  53,2 mi-
lhões de pessoas deslo-

cadas internamente ; 4,6 
milhões de solicitantes 
do reconhecimento da 
condição de refugiado ;  
4,4 milhões de pessoas 
da Venezuela deslocadas 
fora do seu país ; Entre 
as pessoas refugiadas e 
da Venezuela deslocadas 
fora do seu país ao final 
de 2021:  Países de renda 
baixa ou média acolhe-
ram 83% desta popula-
ção;  Países Menos De-
senvolvidos ofereceram 
asilo para 27% deste 
total; 72% das pessoas 
viviam em países vizi-
nhos aos seus países de 
origem;  A Turquia abri-
gava 3,8 milhões de pes-
soas refugiadas (a maior 

população em todo o 
mundo), seguido por 
Uganda (1,5 milhão), 
Paquistão (1,5 milhão) e 
Alemanha (1,3 milhão). 
A Colômbia acolhia 1,8 
milhão de pessoas vene-
zuelanas deslocadas fora 
do seu país; O Líbano 
abrigava a maior popu-
lação de pessoas refu-
giadas per capita (em 
relação aos habitantes 
do país): 01 pessoa refu-
giada para cada 08 habi-
tantes. Em seguida, vem 
a Jordânia (01 para cada 
14) e a Turquia (01 para 
cada 23); Em relação à 
população nacional, a 
ilha de Aruba abrigava 
o maior número de pes-

soas da Venezuela des-
locadas fora do seu país 
(01 para cada 06), segui-
do por Curaçao (01 para 
cada 10); Mais de dois 
terços (69%) das pessoas 
refugiadas vieram de 
apenas 05 países: Síria 
(6,8 milhões), Venezuela 
(4,6 milhões), Afeganis-
tão (2,7 milhões), Sudão 
do Sul (2,4 milhões) e 
Mianmar (1,2 milhão). 
Globalmente, havia 6,1 
milhões de pessoas re-
fugiadas, solicitantes do 
reconhecimento da con-
dição de refugiado e mi-
grantes da Venezuela em 
2021 (de acordo com a 
Plataforma Regional de 
Coordenação Interagen-

deslocamento forçado, 
particularmente em 
Burquina Faço e no 
Chade.  A velocidade e 
o volume do desloca-
mento têm superado a 
disponibilidade de so-
luções para as pessoas 
deslocadas – como 
retorno ao país de ori-
gem, reassentamento e 
integração local. Ain-
da assim, o relatório 
“Tendências Globais” 
traz alguns sinais de 
esperança. O número 
de retornos entre pes-
soas refugiadas e des-
locadas internamente 
cresceu em 2021, re-
tornando aos níveis 
anteriores à pandemia 
de Covid-19, com a 
repatriação voluntária 
subindo 71% - embora 
os números totais ain-
da sejam modestos.  

“Enquanto testemu-
nhamos novas e ter-
ríveis situações de re-
fugiados simultâneas 
às já existentes que 
permanecem activas e 

cial R4V – Response for 
Venezuelans); Solicitan-
tes do reconhecimento 
da condição de refu-
giado apresentaram 1,4 
milhão de novos pedi-
dos. Os Estados Unidos 
foi o maior recipiente, a 
nível mundial, de novas 
solicitações (188,9 mil), 
seguido pela Alema-
nha (148,2 mil), México 
(132,7 mil), Costa Rica 
(108,5 mil) e França 
(90,2 mil); Quatro dos 
10 países de origem com 
maior número de soli-
citantes de asilo estão 
na América Latina e no 
Caribe: Nicarágua (2º 
lugar), Venezuela (4º), 
Haiti (5º) e Honduras 

(6º). Ao final de 2021, 
havia mais de 1,1 milhão 
de pessoas refugiadas e 
solicitantes de asilo de 
El Salvador, Honduras 
e Guatemala em todo o 
mundo. As solicitações 
de reconhecimento da 
condição de refugiado 
apresentadas por pes-
soas da Nicarágua em 
2021 foram cinco vezes 
maiores que no ano an-
terior;  Soluções: 5,7 mi-
lhões de pessoas deslo-
cadas à força retornaram 
para suas regiões ou paí-
ses de origem em 2021, 
incluindo 5,3 milhões 
de deslocados internos 
e 429,3 mil pessoas refu-
giadas. 

difícil, mas estamos a 
trabalhar para ajudar 
essas pessoas", enfati-
zou Samuel Chakwe-
ra.

Mais de 17 mil pes-
soas, maioritariamen-
te mulheres e crian-
ças, foram forçadas 
a fugir das suas casas 
nos distritos de An-
cuabe e Chiure, em 
Cabo Delgado, após 
os ataques da semana 
passada, informou a 
ONU.



25  de Junho de 2022 925 de Junho de 20228

EconomiaInvestimentos

oa d m i -
nistra-
dor do 
C o n -
s e l h o 

de Administração 
do Instituto Nacio-
nal de Segurança 
Social (INSS), em 
representação dos 
Empregadores, Ade-
lino Buque, instou 
os gestores da insti-
tuição na província 
do Niassa a fazerem 
maior aproveita-
mento das infra-es-
truturas que possui, 
em termos de renta-
bilização, com vis-
ta a arrecadação de 
mais receitas.

Adelino Buque es-
calou, na semana 
passada, a província 
do Niassa para uma 
visita de trabalho, 
cujo enfoque foi o 
acompanhamento 
das actividades que o 
sector está a realizar, 
bem como inteirar-
-se do decurso dos 
trabalhos de sensibi-
lização de diferentes 
extractos sócio-eco-
nómicos da provín-
cia, a se inscrevem no 
sistema de segurança 
social obrigatória, 
para a salvaguarda 
do seu futuro social 
e dos seus dependen-
tes.

Para o administra-
dor do INSS, que as-
siste aquela província 
setentrional do país, 
os diferentes em-
preendimentos e ins-
talações que o INSS 
possui no Niassa, 
entre os que já estão 
em funcionamento 

e os em construção, 
podem fazer grande 
diferença na arreca-
dação de receitas da 
instituição nos pró-
ximos dias, uma vez 
que há condições 
para o efeito. Um dos 
exemplos apontados 
por Buque foi a ren-
tabilização do Hotel 
Girassol, na cidade 
capital provincial, Li-
chinga, pertença do 
INSS.

Para além de Li-
chinga, onde estão 
em construção as fu-
turas instalações da 
Delegação provin-
cial do Niassa, Ade-
lino Buque esteve 
em Mandimba, onde 
igualmente decor-
rem obras da cons-
trução do futuro Pos-
to de Atendimento 
do INSS, bem como 

Administrador do INSS sublinha necessidade de 
maior aproveitamento de investimentos no Niassa 

em Cuamba, onde 
escalou a delegação 
distrital local.

Em Lichinga, Bu-
que reuniu-se com o 
colectivo de direcção 
do INSS, em que se 
inteirou do plano de 
actividades realiza-
das até 31 de Maio do 
corrente ano, tendo-
-o apreciado positi-
vamente, deixando, 
ao mesmo tempo, 
sublinhada a neces-
sidade de se intensi-
ficar a inscrição de 
beneficiários (traba-
lhadores), a poten-
ciação da exploração 
do edifício Girassol, 
de modo a permitir a 
arrecadação de mais 
receitas, para além de 
uma ligação perma-
nente com as entida-
des empregadoras e 
os parceiros sociais.

Em Mandimba, o 
administrador do 
INSS ofereceu uma 
sexta básica de pro-
dutos de primeira 
necessidade à pen-
sionista de sobrevi-
vência Maria Do-
mingos Pilote Amela, 
que carece de uma 
ajuda, por se encon-
trar socialmente a 
atravessar alguma di-
ficuldade.

No seu contacto 
com o sector produ-
tivo, o administrador 
do INSS que assiste o 
Niassa visitou algu-
mas empresas, como 
foi o caso da explora-
ção florestal KEMA, 
em Lichinga, que tem 
inscritos na seguran-
ça social 353 traba-
lhadores (beneficiá-
rios), assim como a 
empresa JFS, a So-

ciedade Algodoeira 
do Niassa (SAN), que 
conta com 131 traba-
lhadores inscritos.

Durante a sua esta-
dia no Niassa, Ade-
lino Buque manteve 
encontros, para além 
do 

Secretário de Esta-
do, com o Conselho 
Empresarial Provin-
cial (CEP), a 

Confederação Na-
cional dos Sindicatos 
Independentes e Li-
vres de Moçambique 

( C O N S I L M O ) , 
bem como com os 
funcionários da De-
legação provincial do 
INSS, a quem desa-
fiou a pautarem por 
uma postura exce-
lente perante os uti-
lizadores do sistema, 
continuando sérios 
profissionalmente e 

No de-
c u r s o 
do re-
c e n t e 
F N B 

Mozambique Busi-
ness Breakfast, ocor-
rido em Maputo, 
Daniel Kavishe - eco-
nomista sénior do 
Rand Merchant Bank 
(RMB) – entre outros 
temas, teceu conside-
rações acerca do im-
pacto da guerra Rús-
sia-Ucrânia em todas 
as economias africa-
nas que, somado aos 
efeitos prolongados 
da pandemia, provo-
cou o agravamento 
dos preços do petró-
leo e dos produtos 
alimentares. O RMB 
é o segmento bancá-
rio corporativo e de 
investimento do First 
Rand Bank Limited 
- empresa irmã do 
FNB Moçambique.

Apesar destes de-
safios, espera-se que 
Moçambique registe 
um crescimento supe-
rior a 4 por cento nos 
próximos anos, consi-
derando o importante 
projecto de gás natural 
liquefeito (GNL) e o 
aumento das despesas 
governamentais em 
áreas-chave.

"Acreditamos que a 
economia moçambi-
cana vai continuar a 
recuperar, sendo ex-
pectável que o cresci-
mento mais notório 
advenha do sector dos 
transportes e logística. 
A utilização crescente 
dos portos de Moçam-
bique, devido às con-
dições meteorológicas 
extremas da vizinha 
África do Sul, sugere 
que o sector do trans-
porte e logística terá 

um desempenho aci-
ma da média à curto/
médio prazo. É ainda, 
de prever, que a in-
dústria primária per-
maneça determinante 
para o crescimento 
económico, com o 
desenvolvimento do 
sector energético e o 
aumento dos preços 
das mercadorias a im-
pulsionar as receitas 
de exportação", diz 
Eugénia Ah-Hoy, res-
ponsável pelo sector 
de Transportes e Lo-
gística do FNB Mo-
çambique.

Apesar do cres-
cimento registado, 
os desafios são uma 
constante. "A econo-
mia moçambicana 
tem sido afectada por 
condições climáticas 
severas ao longo dos 
últimos . anos, com 
os efeitos dos ciclones 
a devastarem diver-
sas camadas da eco-

Sector de transportes e logística alimenta 
crescimento económico em Moçambique 

nomia. Entretanto, as 
restrições impostas 
durante a pandemia 
limitaram, ainda mais, 
o desempenho econó-
mico", acrescenta Eu-
génia.

O Comité de Políti-
ca Monetária de Mo-
çambique optou por 
aumentar as taxas de 
juro em 200bp em 
Março, um sinal evi-
dente da preocupação 
do Banco Central pe-
rante à inflação.  "O 
Banco Central visa, 
especificamente, fixar 
a inflação a aumen-
tos de um dígito. Esta 
subida sugere que o 
Banco Central acredi-
ta que, a curto/médio 
prazo, a inflação possa 
ultrapassar os 10% ", 
alega Daniel Kavishe. 

Até ao momento, a 
inflação tem vindo a 
registar aumentos su-
periores a 7,0 por cen-
to (anuais) no primei-

ro trimestre, com a 
inflação do sector ali-
mentar em alta. Além 
disso, os preços da 
gasolina irão também 
exercer maior pressão 
sobre a inflação geral. 
Embora o governo 
tenha reiterado que é 
pouco provável que se 
verifiquem mais au-
mentos nos preços dos 
combustíveis, é uma 
opinião que poderá 
mudar dada a volati-
lidade nos mercados 
internacionais, é pro-
vável que a inflação 
em geral sofra agra-
vamentos adicionais. 
A guerra na Europa 
Oriental representa 
um risco significativo 
para a inflação econó-
mica moçambicana, 
que se prevê ser supe-
rior a 10% nos próxi-
mos meses, conside-
rando os seus efeitos 
na cadeia de abasteci-
mento.

O impacto no cir-
cuito global de abas-
tecimento, devido 
à guerra na Europa 
do Leste, é um risco 
considerável para a 
inflação económica 
de Moçambique, pois 
calcula-se que a infla-
ção ultrapasse os 10% 
durante os próximos 
meses.

De acordo com o 
nosso parecer acerca 
da aprovação do Con-
selho de Administra-
ção do Fundo Mone-
tário Internacional 
(FMI) prevista para o 
primeiro semestre do 
corrente ano, foi apro-
vada uma Facilidade 
de Crédito Alargada 
(ECF) para Moçambi-
que no valor de 340,8 
milhões de DSE (456 
milhões de USD). Se-
gundo o Conselho 
de Administração do 
FMI, "o acordo de três 
anos ajudará a apoiar 

a recuperação econó-
mica e políticas para 
reduzir a dívida públi-
ca e as vulnerabilida-
des de financiamento, 
permitindo a criação 
de espaço para inves-
timentos prioritários 
em capital humano, 
adaptação climática e 
infra-estruturas".Re-
dacção

Acre-
ditamos que 
a economia 

moçambicana 
vai continuar 
a recuperar, 

sendo expectá-
vel que o cres-
cimento mais 
notório adve-
nha do sector 

dos transportes 
e logística.

“
acarinhando os pen-
sionistas. 

A delegação pro-
vincial do INSS em 
Niassa planificou, 
para este ano, a ins-
crição de 462 contri-
buintes (empresas), 
sendo que até à data 
já foram inscritos 
239, enquanto para 
os beneficiários já fo-
ram inscritos 2.128, 
dos 6.047 previstos. 
Quanto aos traba-
lhadores por conta 
própria (TCP), a de-
legação do Niassa já 
inscreveu 28 dos 72 
planificados.

Zimbabwe. Redac-
ção
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Contos que não queria contar:   
Miguel e Secretária em viagem de trabalho (cont)

hilario.agostinho30@gmail.comMiguel nada disse para contradizer o 
discurso da secretária. Lá no fundo 
ele sabia que a parceira tinha razão. 
Além disso, ele precisava daquela 
massagem, daquele relaxamento. 

Todo o homem precisa de um momento em que sai de 
si, sai dos problemas diários da empresa e viaja a um 
mundo mental que não tem explicação. 

O chefe e a secretária aproveitaram três horas tran-
quilas, cheias de intimidades, cheias de orgasmos, an-
tes de o Miguel pegar no telefone e discar PBX 07 para 
pedir jantar no quarto para dois. A indicação do PBX 
estava colada junto do aparelho. Miguel estranhou o de-
talhe. No serviço sabem que em termos de futebol ele 
é fã de Cristiano Ronaldo, CR7 e está num quarto com 
esse indicativo. – deve ser coincidência, disse para ele 
mesmo sem soltar palavra alguma.

Voltando a cabeça para o seu lado esquerdo, contem-
plou com detalhe o corpo estatelado que acabara de lhe 
proporcionar um prazer indescritível, que parecia des-
frutar de um belo descanso e merecido. Sara não queria 
mais nada naquele momento. Estava a desfrutar de uma 
vida que ela mesma escolheu. Formou-se em secretaria-
do executivo e contabilidade de gestão porque sonhava 
trabalhar em grandes bancos e sabia desde então que 
casamento não combinava com o cargo de secretária, 
senão o marido corria o risco de carregar inúmeros chi-
fres em sua cabeça. O acontecimento com o chefe, para 
Sara era parte de suas responsabilidades, garantir que 
seu superior esteja sempre bem e isso inclui a parte psi-
cológica e a psicologia de emoção e satisfação são livros 
que ela lê em seus tempos livres.

Logo pela manhã, quando eram quatro horas de ma-
drugada, Sara levantou-se e preparou a agenda do chefe. 
Durante uma hora e meia esteve concentrada a garantir 
que o seminário que iria começar em instantes não cor-
resse nada mal. Eram um quarto para as sete da manhã 
quando retornou ao quarto de Miguel já por baixo de 
um vestido longo, agenda e tudo que iria precisar para 
a reunião.

_Melhor se despachar chefe. Está quase na hora. No 
ambiente do trabalho do seu computador tem tudo 
quanto precisa para o encontro. Os números, os balan-

pendesse dela não mais se separariam, mas tinha que 
respeitar o facto de Baulande ser um homem casado e 
ter que partir aos braços de sua esposa, mas antes de 
sair na tarde do dia anterior, Cíntia não deixou de dizer 
algumas palavras.

_Baú, nunca mais faça comigo o que acabara de fazer 
há mais de três semanas. Eu vou enlouquecer e serás o 
culpado. Ignorou minhas chamadas, bloqueou meu nú-
mero e eu aqui na solidão sem saber o que aconteceu, 
achas justo?

_Estava a tentar salvar o meu casamento Cíntia. Tu 
não saías da minha cabeça e isso deixava-me perturba-
do. Aquela fora a maneira que encontrei de tentar amai-
nar o terramoto que fluía na minha mente. Tudo pode 
ser bonito entre nós, mas precisamos voltar à nossa rea-
lidade e ela está bem patente aqui nas nossas faces. 

_Tu sabes que eu sempre respeitei e continuarei a res-
peitar o teu casamento. Não sou burra até esse ponto, 
conheço o meu lugar. Do mesmo modo, eu sei que tu 
respeitas a minha relação com o Miguel, embora não 
precises. O que eu quero é garantir que sempre terei 
momentos bons como este contigo e que não me aban-
dones. Saibas que uma parte da minha vida está contigo.

Baulande deu um beijo na testa da amante e com pas-
sos leves deixou a mansão com dois sentimentos. Um 
de culpa por ter conhecido aquela maravilhosa mulher 
mas que não chegava aos “calcanhares” de sua esposa, 
outro, porque mesmo sem querer aceitar, ele se divertia 
e amava a madame.

Aquela noite fora especial tanto para Miguel, quan-
to para Baulande. Ambos engravidaram suas amantes. 
Baulande não conseguia engravidar sua esposa e esta-
vam no meio de um tratamento tradicional, mas deixou 
a Cíntia grávida. Cíntia não ficava grávida de Miguel, 
mas o mesmo encheu a Sara nas terras de Lula da Silva. 
Parece manifestação do diabo. No entanto, Miguel ficou 
mais vermelho ainda porque na sua cabeça conseguira 
engravidar as duas mulheres com quem mantinha re-
lacionamento. Todavia, Cíntia sabia que a semente no 
útero era fruto do seu envolvimento com o Baú. 

cetes do último trimestre em comparação com o mesmo 
período do ano passado. Achei que fosse precisar disso.

_Mas Sara, não precisava. Estava tudo acautelado. 
Lembras que eu estive a trabalhar durante o voo? Os 
pequenos ajustes, sou capaz de fazer enquanto fazem 
discursos de abertura…

_Espreitei o seu Draft e achei-o um pouco pobre para 
a sua categoria. Eu sei que você tem todos os dados na 
cabeça, mas vai que um dos participantes decide esprei-
tar seu computador. Vai parecer um desorganizado. Fiz 
o meu trabalho e acho que é por isso que estou aqui.

Os dois saíram do quarto e quando eram quase oito e 
meia estavam a chegar ao recinto de reuniões, um salão 
com todas as condições onde não faltaram os salamale-
ques de boas vindas. O representante brasileiro, na qua-
lidade de anfitrião tomou da palavra e fez a radiografia 
do sistema monetário bancário dos países da CPLP. De-
pois dos discursos de vários países, Miguel tomou da 
palavra e, ao contrário de outros intervenientes foi à tri-
buna sem um discurso escrito, como tinha sido com os 
outros. Sem sua mão tinha apenas um stick note, o que 
complicou o trabalho da imprensa, já habituou ser for-
necida cópia de discursos. Sem recorrer à política, Mi-
guel deu uma aula de sapiência sobre a economia agrí-
cola. Miguel começou por falar da revolução agrícola de 
Moçambique empreendida desde a década de oitenta, o 
seu fracasso decorrente da guerra civil, a retoma depois 
das primeiras eleições multipartidárias até ao tempo 
contemporâneo, cujas notas de orientação estavam es-
palhadas no que tinha em mão em forma de papelinhos. 
Durante os aplausos, quem ficou mais orgulhosa foi a 
Sara que não conhecia a capacidade de discurso do seu 
chefe. Que ele é bom na matéria de economia agrícola 
ela não tinha dúvidas, mas da capacidade de falar sem 
receio frente a um grande público ela não sabia. Por isso 
começou a ser paparicado pelos presentes e ele ia dando 
mais esclarecimentos. Os jornalistas quase todos que-
riam entrevista-lo e até fora convidado para um pro-
grama ao vivo da SBT, responsabilidade que deixou nas 
mãos da Sara.

Já em Moçambique, na sua mansão, alguém rebolava 
sozinha na cama, mas satisfeita com o curto momento 
que teve com o Baú. Pouco tempo sim porque se de-
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A s s o -
ciações 

Económicas (CTA) 
manteve esta sema-
na, um encontro 
com o Representante 
Residente do Banco 
Africano de Desen-
volvimento (BAD), 
César Abogo, no 
qual discutiram so-
luções concretas so-
bre a situação actual 
(crise de alimentos, 
combustíveis e con-
dições de crédito), 
olhando para o Pro-
jecto de Desenvol-
vimento Integrado 
Pemba-Lichinga, re-
centemente lançado 
pelo BAD.

A CTA destacou a 
colaboração com o 
BAD na estruturação 
e mobilização de fi-
nanciamento e inves-
tidores, dando como 
exemplo a realização 
em 2019 da primei-
ra edição da CASP 
Investment Summit, 
que foi a primeira ini-
ciativa a nível do con-
tinente africano como 
pipelane do African 
Investiment Fórum, 
no qual foram mobili-
zados e apresentados 
projectos de investi-
mentos nacionais a 
instituições de finan-
ceiras internacionais. 
Uma experiência 
replicada na última 
CASP em Março des-
te ano.

Sobre a eminen-
te crise alimentar, a 
CTA propôs ao BAD 
que fosse acelera-
da a implementação 
do Projecto ZEPA 
– Zona Especial de 

Processamento Agro-
-industrial do Cor-
redor de Desenvol-
vimento Integrado 
Pemba-Lichinga pelo 
potencial agrícola das 
províncias do Niassa, 
Cabo Delgado, Zam-
bézia e Nampula para 
a produção dentre ou-
tras culturas, da soja e 
milho e um enorme 
potencial para pro-
dução de fruta, facto 
que iria contribuir 
para a substituição 
das importações. 
A produção local e 
transformação conti-
nuam sendo a priori-
dade para lidar com 
às restrições nas im-
portações de produ-
tos básicos. Para isso, 
Moçambique precisa 
de empresas fortes 
de processamento de 
produtos alimentares, 
que podem trabalhar 
com as PMEs como 
âncoras.

CTA E BAD buscam soluções para fazer face 
a crise de alimentos e condições de crédito

Em relação ao aces-
so a financiamento, 
na sequência do en-
durecimento da polí-
tica monetária, a CTA 
propôs maior flexi-
bilidade nos critérios 
de elegibilidade para 
as micro, pequenas e 
médias empresas ace-
derem os fundos exis-
tentes do BAD. Para a 
CTA, o apoio do BAD 
na minimização do 
impacto negativo do 
contexto actual nas 
condições de crédito é 
importante, apesar de 
se compreender a po-
lítica monetária que o 
País tem seguido. Por 
isso, a CTA solicitou 
maior engajamento 
do BAD na mobili-
zação de fontes alter-
nativas de financia-
mento. Igualmente, o 
BAD poderia ajudar 
o sector privado no 
acesso ao financia-
mento com condições 

favoráveis, através de 
subsídio às taxas de 
juro praticada pela 
banca que actualmen-
te se situa em 20,6% 
mais um spread.

A expectativa da 
CTA é que o BAD 
apoie também na 
criação de fundos 
privados para as em-
presas, sendo que a 
prioridade passa pela 
existência de quadro 
regulatório a nível do 
Banco Central que 
apoia na constitui-

ção de fundos priva-
dos, como alternativa 
ao financiamento às 
empresas. Aludiu-se 
também ao facto do 
contexto pós-pandé-
mico, demandar que 
as empresas se rea-
daptem com vista a 
continuar com as suas 
actividades, sendo 
que a CTA considera 
imperiosa a transfor-
mação digital como 
factor de competitivi-
dade e sustentabilida-
de dos negócios. Por 

isso, é preciso se es-
tudar como explorar 
as janelas de financia-
mento do BAD para 
apoiar a digitalização 
das PMEs em Mo-
çambique. Apontou-
-se a possibilidade 
de se firmar acordos 
com associações em-
presariais para apoiar 
no fortalecimento das 
PMEs, ajudando na 
capacitação institu-
cional para que Mo-
çambique possa estar 
melhor posicionado.
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O conceito da fidelidade na história

Desde os tempos já idos, a fidelidade e a 
felicidade, sempre caminharam juntas, 
até porque, uma produz os elementos 
padrões do ser humano. Portanto, a fi-
delidade torna-se a condição necessária 

para o alcance do bem mais nobre, no caso vertente a 
felicidade. Ora, a fidelidade é um termo de origem la-
tina fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de 
quem tem compromisso com aquilo que assume. Quer 
dizer, é uma característica daquele que é leal, que é con-
fiável, honesto e verdadeiro. 

Segundo o filósofo de Estagira Aristóteles, admite-
-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim 
como toda ação e toda escolha, têm em mira um bem 
qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, que o 
bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas obser-
va-se entre os fins uma certa diferença: alguns são ativi-
dades, outros são produtos distintos das atividades que 
os produzem. Onde existem fins distintos das ações, 
são eles por natureza mais excelentes do que estas. Ora, 
como são muitas as ações, artes e ciências, muitos são 
também os seus fins: o fim da arte médica é a saúde, o 
da construção naval é um navio, o da estratégia é a vi-
tória e o da economia é a riqueza. Mas quando tais artes 
se subordinam a uma única faculdade — assim como a 
selaria e as outras artes que se ocupam com os apres-
tos dos cavalos se incluem na arte da equitação, e esta, 
juntamente com todas as ações militares, na estratégia, 
há outras artes que também se incluem em terceiras —, 
em todas elas os fins das artes fundamentais devem ser 
preferidos a todos os fins subordinados, porque estes 
últimos são procurados a bem dos primeiros. Não faz 
diferença que os fins das ações sejam as próprias ativi-
dades ou algo distinto destas, como ocorre com as ciên-
cias que acabamos de mencionar.

A fidelidade de que nos interessa no pensador e filó-
sofo de Estagira, é mesmo ao Cosmo, isto é, à ordem 
bem instituída e constituída por Zeus. A fidelidade é 
mesmo à Natureza, por isso, é que apenas vale para o 
ser humano, visto que, para os outros seres, a sua natu-
reza, lhes permite serem fiéis sempre. Ademais, a fideli-
dade torna-se uma virtude, porque, busca alcançar um 
bem precioso e de elevado grau, que é fazer aquilo que 
a natureza permite.

Enquanto para o estagirita Aristóteles, a fidelidade 
do homem deve ser para com a natureza, ou simples-
mente Zeus, para o Bispo de Hipona, Santo Agostinho, 
na sua obra intitulado Confissões, a fidelidade deve ser 
não para com o Cosmo, não para com a natureza, não 
para com Zeus, mas e sobretudo para com o tempo. 

No entendimento do bispo de Hipona, ou simples-
mente, Santo Agostinho, os que assim falam não te 
compreendem ainda, ó Sabedoria de Deus, luz das in-
teligências; não compreendem ainda como é criado o 
que é criado por ti e em ti. Esforçam-se por saborear 
as coisas eternas, mas seu espírito voa ainda sobre as 
realidades passadas e futuras. Quem poderá deter esse 
pensamento, quem o fixará por um momento, para que 
tenha um rápido vislumbre do esplendor da eternidade 
imutável, e a compare com os tempos impermanentes, 
para perceber que qualquer comparação é impossível? 
Então veria que a sucessão dos tempos não é feita se-

de tempo. Em que espaço medimos então o tempo no 
momento em que passa? No futuro, talvez, donde pro-
cede? Mas o que ainda não existe não pode ser medido. 
Será no presente, por onde ele passa? Mas, como medir 
o que não tem extensão? Será no passado, para onde 
caminha? Mas o que não existe mais escapa à qualquer 
medida.

Tanto para os dicionaristas Japiassú e Marcondes, 
tanto quanto Agostinho de Hipona, entendem que o 
tempo depende exclusivamente da existência do pas-
sado, do presente e do futuro. Mas Agostinho vai mais 
longe e por conseguinte, mais profundo ao entender 
que, o que determina o tempo é a sua tendência de dei-
xar de existir, ou seja, possibilidade de o tempo deixar 
de ser tempo, olhando, obviamente para as categorias 
temporais de passado, presente e futuro. Portanto, a fi-
delidade ao tempo é a mais nobre e exclusiva actividade 
que um humano possa augurar fazer.

Com isto podemos perceber que a maior vocação 
do tempo em Agostinho é ele deixar de ser, o tempo 
pensado e projectado enquanto futuro, quando se torna 
presente, a sua maior e mais nobre vocação é tornar-
-se passado, mas por sua vez, o passado nunca mais é, 
apenas foi, pelo que, somente resta o presente. Deste 
modo, como medir o tempo? O bispo de Hipona res-
ponde dizendo;

Sei porque o medimos, e porque é impossível medir 
o que não existe; ora, o passado e o futuro não existem. 
Quanto ao presente, como podemos medi-lo, se não 
tem duração? Portanto, só podemos medi-lo enquanto 
passa; e quando passou, não o medimos mais, porque 
não há mais nada a mentir. Mas de onde se origina, por 
onde passa, para onde vai o tempo quando o medimos? 
De onde vem senão do futuro? Por onde passa, senão 
pelo presente? Para onde vai senão para o passado? 
Nasce pois do que ainda não existe, atravessa o que não 
tem duração, e corre para o que não existe mais. No en-
tanto, o que é que medimos, senão o tempo relacionado 
ao espaço? Quando dizemos de um tempo que é sim-
ples, duplo, ou triplo, ou igual, ou quando formulamos 
qualquer outra relação dessa espécie, nada mais faze-
mos do que medir espaços de tempo. Em que espaço 
medimos então o tempo no momento em que passa? 
No futuro, talvez, donde procede? Mas o que ainda não 
existe não pode ser medido. Será no presente, por onde 
ele passa? Mas, como medir o que não tem extensão? 
Será no passado, para onde caminha? Mas o que não 
existe mais escapa à qualquer medida.

É um facto que nas nossas divagações não tenhamos 
visto, encontrado matéria respeitante à fidelidade e fe-
licidade em Popper, entretanto, percorrendo os seus 
escritos, que para nós são riquíssimos, podemos notar 
uma série de argumentos que tendem a discutir a fi-
delidade, como é o caso de quem é fiel às regras sobre 
como fazer, produzir o conhecimento científico, para 
o pensador de Viena, que passa necessariamente, pela 
abertura às críticas e consequentemente à falibilidade. 
Ou seja, o falsificacionismo científico deve ser visto 
como sendo a regra mãe.

não de uma sequência infindável de instantes, que não 
podem ser simultâneos; que, pelo contrário, na eter-
nidade, nada é sucessivo, tudo é presente, enquanto o 
tempo não pode ser de todo presente. Veria que todo o 
passado é repelido pelo futuro, que todo futuro segue o 
passado, que tanto o passado como o futuro tiram seu 
ser e seu curso daquele que é sempre presente. Quem 
poderá deter a inteligência do homem para que pare e 
veja como a eternidade imóvel, que não é futura nem 
passada, determina o futuro e o passado? Acaso poderá 
realizar isso minha mão? Ou esta minha língua, com a 
palavra, poderia realizar tal obra?

O problema da fidelidade em Santo Agostinho, nos 
remete ao tempo e nele, o mesmo obedece a três mo-
mentos necessários para uma boa compreensão, no-
meadamente: o passado, o presente e o futuro. Ora, as 
categorias do tempo de passado e futuro, são meramen-
te voláteis, ou seja, sempre escapam ao nosso controle, 
até porque, com isto somente nos sobra a categoria do 
tempo presente. Ademais, a ideia do tempo vem con-
trariar a ideia de eternidade, pois esta, ao ser humano 
não cabe. Isto é, aquilo que obedece as três categorias 
acima citadas, denomina-se de tempo, mas aquilo que 
permanece o mesmo, então deve denominar-se de eter-
nidade. Afinal de contas, o que será o tempo? 

Em um sentido genérico, período delimitado por 
um evento considerado anterior e outro considerado 
posterior; época histórica; movimento constante e ir-
reversível através do qual o presente se torna passado, 
e o futuro, presente. Medida da mudança ou a própria 
mudança como observada, ex.: o movimento da Terra 
em torno do Sol que marca um ano, o ciclo lunar que 
marca um mês etc. Esta é a compreensão de Japiassú e 
Marcondes.

No mesmo diapasão, avança o bispo de Hipona, de 
forma apodíctica dizendo: 

Se ninguém me pergunta, eu sei; mas se quiser ex-
plicar a quem indaga, já não sei. Contudo, afirmo com 
certeza e sei que, se nada passasse, não haveria tempo 
passado; que se não houvesse os acontecimentos, não 
haveria tempo futuro; e que se nada existisse agora, não 
haveria tempo presente. Como então podem existir es-
ses dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já 
não existe e se o futuro ainda não chegou? Portanto, 
se o presente, para ser tempo, deve tornar-se passado, 
como podemos afirmar que existe, se sua razão de ser 
é aquela pela qual deixará de existir? Por isso, o que 
nos permite afirmar que o tempo existe é a sua tendên-
cia para não existir. Sei porque o medimos, e porque 
é impossível medir o que não existe; ora, o passado e 
o futuro não existem. Quanto ao presente, como po-
demos medi-lo, se não tem duração? Portanto, só po-
demos medi-lo enquanto passa; e quando passou, não 
o medimos mais, porque não há mais nada a mentir. 
Mas de onde se origina, por onde passa, para onde vai 
o tempo quando o medimos? De onde vem senão do 
futuro? Por onde passa, senão pelo presente? Para onde 
vai senão para o passado? Nasce pois do que ainda não 
existe, atravessa o que não tem duração, e corre para o 
que não existe mais. No entanto, o que é que medimos, 
senão o tempo relacionado ao espaço? Quando dize-
mos de um tempo que é simples, duplo, ou triplo, ou 
igual, ou quando formulamos qualquer outra relação 
dessa espécie, nada mais fazemos do que medir espaços 

Fidelidade como pressuposto contínuo 
para a felicidade
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Desporto

Em resul-
tado da 
sua expe-
r i ê n c i a 
inovado-

ra na implementa-
ção e manutenção de 
melhores práticas de 
Recursos Humanos, 
a vodacom destaca-
-se, desde 2017, na 
lista de empresas 
reconhecidas como 
Top Employer em 
Moçambique. O úl-
timo reconhecimen-
to foi em Janeiro do 
presente ano. 

O Programa de 
Certificação do Top 
Employers Institute 
baseia-se nos resul-
tados da Pesquisa de 
Melhores Práticas de 
RH, desenvolvida a 
partir de uma me-
todologia global. A 
pesquisa cobre seis 
segmentos de RH, 
dentro de 20 tópicos-
-chave, nomeada-
mente, Estratégia de 
Pessoas, Ambiente de 
Trabalho, Aquisição 
de Talentos, Apren-
dizagem, Bem-estar, 
Diversidade e Inclu-
são.

“A cultura organi-
zacional positiva da 
Vodacom busca esti-
mular os colaborado-
res a desenvolverem 
as suas habilidades e 
a contribuírem com 
as suas ideias para a 
prosperidade da orga-
nização. A progressão 
de competências é ga-
rantida, entre outros 
aspectos, pelo acesso 
à plataforma Grow 
with Vodacom - que 
tem em vista garan-
tir acesso gratuito a 

formações em vários 
programas reconhe-
cidos mundialmente, 
assistência ao colabo-
rador na sua carreira, 
através da construção 
do seu perfil para ace

so automático às 
áreas que deve desen-
volver, entre outras 
ferramentas que vi-
sam a promoção dos 
colaboradores”, anun-
ciou Katia Meggy da 
Vodacom sobre as 
iniciativas desenvol-
vidas pela operadora 
na capitalização dos 
Recursos Humanos.

Outro aspecto que 
torna a cultura orga-
nizacional da Voda-
com competitiva está 
relacionado com os 
diversos programas 
de apoio social às co-
munidades. “Entre 
estes programas, tive-
mos, no ano passado, 
a campanha de vaci-
nação contra a CO-
VID-19. À luz desta 

iniciativa, vacinámos 
os nossos colaborado-
res, seus dependentes 
e doámos parte das 
vacinas compradas 
no programa Co-
vax ao Ministério da 
Saúde. Contamos, 
anualmente, com a 
campanha de segu-
rança rodoviária, 
que decorre no mês 
de Dezembro, com o 
objectivo de alertar 
os automobilistas e 
peões para a neces-
sidade do respeito 
às mais elementares 
regras de trânsito, es-
pecialmente durante a 
quadra festiva, altura 
em que os índices de 
sinistralidade rodo-
viária aumentam”, su-
blinhou Katia Meggy.

No que se refere à 
componente da diver-
sidade e inclusão, faz 
parte do propósito da 
Vodacom ter 40% de 
mulheres na organi-
zação (neste momen-

vodacom reconhecida como Top Employer 
em Moçambique desde 2017 

to conta com 38%) e 
ter, pelo menos, 40% 
de mulheres na lide-
rança sénior da em-
presa. Ainda dentro 
desta componente, a 
Vodacom conta com 
o programa Vodabi-
lity, que tem como 
objectivo integrar co-
laboradores com defi-
ciência. 

Buscando sempre 
aprimorar as suas 
políticas, a operado-
ra aprovou a Parental 
Policy, que permite 
que a mãe gestante 
e/ou parceiro/a (que 
trabalhem na Voda-
com) tenham até 04 
meses de licença. Esta 
política veio revolu-
cionar a forma como 
a empresa encara a 
família, deixando o 
recém-nascido de ser 
exclusivamente res-
ponsabilidade da mãe 
gestante, para ser res-
ponsabilidade de am-
bos os progenitores.

 Operadora número 
um nos serviços de 
telefonia móvel em 
Moçambique, a Vo-
dacom acredita que 
o bem-estar dos co-
laboradores é essen-
cial para o sucesso 
da organização, por 
isso, tem implemen-
tado vários projec-
tos, com o objectivo 
de trazer e manter o 
equilíbrio na vida das 
pessoas. “Anualmen-
te, são realizados in-
ternamente inúmeros 
eventos ligados tan-
to à saúde feminina 
como masculina, que 
pretendem desmisti-
ficar conceitos e tra-
zer informação sólida 
aos colaboradores. Os 
eventos têm a partici-
pação de profissionais 
locais e de outros paí-
ses onde a Vodacom 
opera”, anotou Katia 
Meggy. “É por tudo 
isto que a Vodacom 
tem sido reconheci-

Comunicação

da, desde 2017, como 
Top Employer em 
Moçambique pelo 
Top Employers Insti-
tute, que é a principal 
certificadora global 
especializada em re-
conhecer a excelência 
de políticas e práticas 
de gestão de pessoas”, 
finalizou Meggy. 

Através do Progra-
ma de Certificação, 
as empresas que par-
ticipam podem ser 
validadas, certificadas 
e reconhecidas como 
empregadoras de re-
ferência nos seus mer-
cados. Estabelecido 
há mais de 30 anos, o 
Top Employers Insti-
tute certificou mais de 
1.857 organizações, 
em 123 países, impac-
tando positivamente 
na vida de mais de 8 
milhões de trabalha-
dores em todo o mun-
do.Redacção

AAdmi-
nistra-
ção e 
C o l a -
b o r a -

dores do Millennium 
bim receberam na 
manhã da Quarta-
-feira (22), na sede 
do Banco, em Mapu-
to, Donaldo Salva-
dor, atleta moçam-
bicano de patinagem 
em linha que, com 
o apoio do Banco, 
entre outras entida-
des, ligou a cidade de 
Pemba, na longínqua 
província nortenha 
de Cabo Delgado, e 
a Cidade de Mapu-
to na Província do 
mesmo nome, no es-
tremo mais a sul do 
país, por via terres-
tre, percorrendo uma 
distância superior a 
3000 quilómetros. 

Nesta empreitada, 
denominada Marato-
na da Unidade, Do-
naldo Salvador partiu 
de Pemba a 1 de Maio 
para um périplo do 
Rovuma ao Maputo, 
durante o qual reali-
zou palestras nas es-
colas visando divulgar 
a modalidade e mo-
tivar os jovens para a 
prática desportiva e 
hábitos de vida saudá-
veis.

Foi em função da 
tripla dimensão repre-
sentada pelo desafio 
de Donaldo Salvador 
– desportiva, pedagó-
gica e motivacional – 
e pelos valores de re-
siliência e superação 
que comporta, que o 
Millennium bim de-
cidiu apoiar o atleta 
desde a primeira hora. 
Deste modo, o Banco 
reforçou o investi-

mento que tem rea-
lizado no desenvol-
vimento do desporto 
nacional, em parti-
cular nos escalões de 
formação, enquanto 
veículo de transmis-
são de valores e prin-
cípios estruturantes 
para a vida dos jovens.

Esses foram, aliás, 
os aspectos realçados 
pelo administrador 
do Millennium bim, 
Albino Andrade, du-
rante a recepção ao 
atleta: "Donaldo Sal-
vador representa, ao 
mais alto nível, um 
dos valores do Banco, 
que é a capacidade de 
superação dos desa-
fios, e também mate-
rializa o compromisso 
do Banco em contri-
buir para o desenvol-
vimento sustentável 
de Moçambique e dos 
moçambicanos, desta 
feita através da prá-
tica desportiva e do 
fomento de hábitos 
saudáveis. Tanto num 
como em outro caso, 

este feito de Donaldo 
Salvador é um exem-
plo inspirador para 
todos nós e para a ju-
ventude moçambica-
na em particular".

Donaldo Salvador, 
uma referência nacio-
nal da modalidade, é 
filiado na Federação 
Moçambicana de Pati-
nagem através da As-
sociação de Patinagem 
da Cidade de Maputo, 
e tem contribuído para 
a dinamização, gestão 
desportiva e formação 
em patinagem dos jo-
vens do nosso país. Da 
sua vasta experiência, 
destacam-se a parti-
cipação em grandes 
provas internacionais, 
como nas 45ª e 46.ª 
edições da maratona 
BMW Berlin “Mara-
thon in Line Skate”, 
em 2019 e 2021, res-
pectivamente, além 
da participação em 
vários campeonatos e 
provas nacionais.

Através das suas ac-
ções de patrocínio, o 

Millennium bim recebe Donaldo Salvador 
e realça exemplo de resiliência e superação

Millennium bim tem 
investido continua-
mente em áreas como 

o Desporto, a Edu-
cação, a Saúde assim 
como no Desenvolvi-

mento Comunitário. 
Redacção
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OMinistro 
da De-
fesa Na-
c i o n a l , 
C r i s t ó -

vão Chume nomeou e 
conferiu posse, recen-
temente, novo Director 
Nacional de Logística e 
Património no Ministé-
rio da Defesa Nacional 
de Moçambique, o Co-
ronel Patrício Sebastião 
Mavile, em substituição 
do Coronel Miguel Ma-
tenda Paulo..

Segundo Cristóvão 

“Você não pode controlar todos os eventos que acontecem com você, mas pode decidir não ser reduzido por eles.” 
- Maya Angelou

Pensamento da semana:
“A única alegria neste mundo é a de começar.” - Cesare Pavese

Pensamento da semana:

Ministro da Defesa Nacional nomeia novo director da Logística e Património 
Chume, trata-se duma 
medida que visa impri-
mir maior dinâmica nas 
actividades ligadas a lo-
gística, um dos pilares 
definidos no presente 
ciclo de governação que 
tem como finalidade a 
garantia do bom fun-
cionamento do Sector 
de Defesa, uma vez que, 
é através desta direcção 
que é materializado o as-
seguramento das tropas, 
a construção e manuten-
ção de infraestruturas, a 
alocação e manutenção 

de meios, entre outros.
O Coronel Patrício 

Mavile assume a função 
numa altura em que a 
província de Cabo Del-
gado, na zona norte do 
país, sofre ataques ter-
roristas protagonizados 
por indivíduos que ten-
tam inviabilizar o desen-
volvimento da região, 
daí que Cristóvão Artur 
Chume exige do novo 
director maior empenho.

Nesta senda, o titular 
da pasta de Defesa Na-
cional exortou o novo 

Director Nacional de 
Logística e Património 
no Ministério da De-
fesa Nacional a conce-
ber um mecanismo que 
permita, através de uma 
lista única e sistemati-
zada, controlar as obras 
existentes, seus prazos 
e empreiteiros, por for-
ma a melhorar e fisca-
lizar a sua execução. E 
porque o mundo está 
cada vez mais a investir 
na modernização de in-
fraestruturas e serviços, 
Cristóvão Chume instou 

ao empossado a acelerar 
a implementação do Sis-
tema de Gestão de Lo-
gística e Património, já 
desenvolvido, em coor-
denação com a Direcção 
de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação.

Por sua vez, o novo 
Director Nacional de 
Logística e Património 
no Ministério da Defesa 
Nacional de Moçambi-
que, Coronel Patrício 
Mavile garante estar 
pronto para exercer a sua 
nova função com zelo e 

profissionalismo, pau-
tando sempre pelo rigor 
e eficácia nos processos 
atinentes ao sector que 
passa a dirigir. Coronel 
Mavile assegura que vai 
dar continuidade aos 
projectos levados a cabo 
pelo seu antecessor, Co-
ronel Miguel Matenda 
Paulo, que durante cinco 
anos desempenhou um 
trabalho notável. Redac-
ção


