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Olívia Machel e a hipotética continuidade de Nyusi na Presidência

“Moçambique tomou uma posição errada”
Centrais
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Não ao terceiro 
mandato



TEMA DA SEMANA2 Savana 21-10-2022

Olívia Machel e o hipotético terceiro mandato de Filipe Nyusi

Olívia Machel, filha do pri-

meiro presidente de Mo-

çambique independente, 

Samora Moisés Machel, 

engrossa a lista dos frelimistas 

contestatários do hipotético e ba-

dalado terceiro mandato de Filipe 

Nyusi na Presidência da Repúbli-

ca. Machel diz que dois manda-

tos são suficientes para um bom 

dirigente deixar legado e que, se 

Filipe Nyusi ambiciona o terceiro 

mandato presidencial, é porque 

está ciente de que falhou nos seus 

propósitos e sente o peso de deixar 

o poder sem coisas palpáveis.

Enquanto os propagandistas da ac-

tual governação, liderados pelo his-

toriador Egídio Vaz e o jurista Ju-

lião Arnaldo alimentam, nas redes 

sociais, a ideia do terceiro mandato, 

dentro da Frelimo cresce o núme-

ro de vozes que não alinham com 

a ideia. 

Depois do antigo ministro de Joa-

quim Chissano, Castigo Langa, ad-

vertir, o actual chefe de Estado, so-

bre a perigosidade dos rumores em 

torno de mais um mandato, agora 

foi a vez da filha de Samora Ma-

chel dizer não. Publicamente, Fili-

pe Nyusi nunca se pronunciou da 

possibilidade de um terceiro man-

dato, que passaria por uma mexida 

constitucional. Mas ao que o SA-

VANA apurou, o assunto está a ser 

altamente ponderado nos círculos à 

volta do Presidente.

Três mandatos
Olívia Machel, que falava ao SA-

VANA, nesta quarta-feira, à mar-

gem do Simpósio sobre a Vida 

e Obra de Samora Machel, um 

evento organizado pelo Instituto 

de Pesquisa da História da Luta 

Armada de Libertação Nacional, 

para marcar os 36 anos do aciden-

te de Mbuzine, salientou que para 

um dirigente mostrar trabalho e ser 

recordado por boas realizações não 

precisa de três mandatos.

“Dois mandatos são suficientes 

para deixar um legado”, sentencia. 

 Olívia Machel realça que um diri-

gente só ambiciona o acréscimo de 

mandatos se está ciente de que não 

fez nada no seu período normal de 

governação.

“A ser real que a actual direcção 

tenciona avançar para o terceiro 

mandato, é porque está ciente de 

que falhou nos seus propósitos e 

sente o peso de deixar o poder sem 

ter feito coisas palpáveis”, ataca.

Num tom irónico, a terceira filha 

de Samora Machel acrescenta que 

muito se pode falar sobre a gover-

nação de Armando Guebuza, mas 

uma coisa é certa: “deixou marcas”.  

Realça que o antecessor de Filipe 

Nyusi na presidência da Repúbli-

ca construiu estradas e pontes, que 

garantem a circulação de pessoas e 

bens. Da actual direcção há imen-

sas dificuldades de identificar rea-

lizações.

“Noto alguma distração”, finaliza. 

Falta foco na direcção do 
País
Nesta quarta-feira, 19, passaram 

36 anos após a morte de Samora 

Machel e o dia serviu para reflexão 

sobre a vida e obra do antigo esta-

dista.

Até hoje não se sabe se foi acidente 

ou crime. Reina uma crença basea-

da em suspeição, tendo em conta 

que nem as autoridades moçambi-

canas e muito menos as sul-africa-

nas mostram-se dispostos a escla-

recer o assunto.

Ao SAVANA, Olívia Machel conta 

que para os filhos e o resto da famí-

lia Machel estes dias são de muitas 

emoções. Dentro deles ainda paira 

a imagem de um pai presente e ca-

rinhoso. “Por isso, recordamos os 36 

anos da sua morte com muita tris-

teza por não estamos a sentir algum 

esforço de quem de direito para o 

esclarecimento deste acidente”.      

Machel explica que na verdade, não 

está a acontecer nada e com o tem-

po as evidências vão desaparecendo. 

Acrescenta que em algum momen-

to chegou-se a pensar que esta apa-

tia é propositada para que o tempo 

dilate e que os vestígios desapare-

çam.

Diz que cada vez que o tempo pas-

sa, as testemunhas vão desapare-

cendo e no fim não ficará ninguém 

para depor e o vazio em torno do 

acidente vai prevalecer.

Para a nossa entrevistada, a respon-

sabilidade de esclarecimento do 

acidente é repartida entre as auto-

ridades sul-africanas e moçambi-

canas, mas é sobre as autoridades 

do País onde recai o ônus, porque 

era presidente da República e não 

morreu em turismo, estava numa 

missão de Estado.

“Mais do que as autoridades sul

-africanas, a responsabilidade de 

investigar o acidente cabe aos ca-

maradas de Samora Machel, cabe 

ao Governo de Moçambique. In-

felizmente, nem os seus compa-

nheiros de luta e muito menos os 

sucessivos governos que passaram 

após a sua morte mostraram algum 

interesse em averiguar o assunto, e 

cada vez que o tempo passa as evi-

dências desaparecem”, desabafou.

Olívia Machel recordou que, 36 

anos depois, os destroços da aero-

nave ainda não foram enviados para 

Moçambique. Continuam na Áfri-

ca do Sul e há relatos de que vão 

para Botswana no Museu Samora 

Machel, recentemente inaugurado 

pelos presidentes de Moçambique 

e de Botswana, Mokgweetsi Masisi.

“O avião presidencial pertencia 

ao Estado moçambicano, era pa-

trimónio do Estado. Porquê é que 

não vão buscar esse objecto que é 

património de Estado para o País? 

O que temem? O que estão a es-

conder”? questiona.

Para a nossa interlocutora, estas 

manobras mostram que aqueles 

que foram camaradas do presidente 

Samora não estão interessados no 

esclarecimento deste caso.

“Como família, fizemos de tudo 

para saber a verdade, nos prepuse-

mos a ajudar o Estado, procurámos 

trazer os destroços do avião a Mo-

çambique e apelamos ao Governo 

no sentido de que, se não há espaço 

para guardar aqueles objectos, nós 

podíamos armazenar na nossa casa 

em Chilembene [terra natal de Sa-

mora Machel no distrito de Chók-

wè, província de Gaza] e ninguém 

nos ouviu. Portanto, eles não que-

rem nos entregar e também não nos 

deixam levar”.

Olívia Machel alinha no mesmo 

diapasão com aqueles que creditam 

que a forma de ser, a verticalidade, 

a frontalidade, a aversão à corrup-

ção e o carisma de Samora Machel 

podem não ter sido de agrado dos 

seus inimigos e estes orquestraram 

a morte.

Na entrevista, Olívia Machel ex-

plica que, se Samora ressuscitasse 

não reconheceria o País que ajudou 

a construir, porque grande parte 

das coisas que ele idealizou estão 

a ser relegados ao plano marginal 

em detrimento de novos interesses 

que, muitas vezes, não vão de acor-

do com os anseios da maioria dos 

moçambicanos.

Explica que Eduardo Mondlane 

fez a fundação visando a constru-

ção de um grande edifício chamado 

Moçambique. Depois seguiu Sa-

mora Machel que, segundo os tes-

temunhos, continuou com as obras 

seguindo todas regras. Com a sua 

morte seguiram outros construto-

res, mas o que está a se verificar é 

que estes não estão a alinhar devi-

damente os blocos. 

Desvirtuado 
Olívia Machel avalia a Frelimo de 

Samora e a que se seguiu após a 

morte e diz que houve muitos des-

vios, porque cada direcção que to-

mou o poder não deu continuidade 

as obras anteriores. 

“Tal como acontece nos grupos ou 

nas famílias, na construção de um 

Estado não pode haver espírito de 

querer abafar, desvalorizar aquilo 

que o outro fez, menosprezar as 

ideias e os planos do seu antecessor, 

isso é mau. Infelizmente, é o que 

está a acontecer no nosso País é que 

cada vez que o novo Governo inicia 

o ciclo de governação, mata os pla-

nos do antecessor, não há espírito 

de continuidade. São coisas de gé-

nero que atrasam o País”, lamenta.

Machel usa o sector de educação 

como exemplo e diz que cada di-

recção cria o seu próprio currículo 

e desvaloriza o trabalho dos outros 

e os resultados já são visíveis. Em 

Moçambique a educação é um de-

sastre. 

“Crianças terminam o ensino pri-

mário ou até secundário sem sa-

ber ler nem escrever. Quem ganha 

com isso? É o País, será que esses é 

que são os propósitos da Frelimo? 

Que Moçambique queremos cons-

truir”?, Questiona para depois sub-

linhar que precisamos de reflectir 

seriamente, porque a educação não 

é uma coisa para se brincar com ela 

fazendo experimentações, a edu-

cação é contínua e é a base para o 

desenvolvimento do País.

Acrescenta que se Moçambique 

continuar com esta qualidade de 

ensino não saíra da pobreza.     

Olívia Machel referiu que em 1984 

visitou China e viu um País subde-

senvolvido. Regressou há poucos 

anos e encontrou um País com-

pletamente diferente. Uma China 

nova e desenvolvida. É isso que so-

nha para Moçambique.            

A entrevistada realça que a Frelimo 

é a mesma, persegue os mesmos 

objectivos desde 1962, pelo que, 

não se entende que camaradas de 

trincheiras se desprezem, se persi-

gam e  se humilhem, porque a todo 

o custo querem fazer valer as suas 

ideias. 

Sublinha que são essas supremacias 

e rixas que no fim fazem com que 

a Frelimo perca seus valores tradi-

cionais como a crítica e autocritica 

e penalizam o partido, uma vez que 

não promove a união. 

Para Olívia Machel, o verdadeiro 

inimigo da Frelimo são as lideran-

ças que não conseguem definir o 

foco. Elas querem abraçar tudo ao 

mesmo tempo e no fim não resol-

vem nada, e, depois, procuram cul-

pados.

A liderança para ser bem-sucedi-

da deve ter o centro. “Ontem, toda 

gente falava do carvão de Moatize. 

Veio a Vale e todos corremos para 

lá, hoje, a Vale saiu e deixou-nos de 

mãos vazias, o carvão não trouxe 

nenhuma prosperidade e a pobreza 

continua, quer em Moatize, assim 

como em Tete e no País. Depois 

veio o gás de Rovuma, esquecemos 

carvão e corremos para o gás. Hoje, 

há incertezas em torno dos projec-

tos de gás de Rovuma. A Total não 

nos diz coisas concretas e estamos 

no meio de incertezas”.

Sublinha que quando Moçambique 

conquistou a independência de-

finiu a agricultura como a base de 

desenvolvimento. Hoje, já não se 

fala da agricultura. 

“Como é que podemos desenvolver 

o País se não temos foco”, pergunta.

Noutra vertente, a nossa entrevista-

da fala de ambição e ganância que 

tomou conta dos membros Frelimo 

nos últimos anos.

Recorda que Samora Machel diri-

giu o processo de nacionalizações 

de prédios e casas, mas não ficou 

com um único imóvel. Os 

filhos também. 

“Para eu e meus irmãos ter-

“Falhou e tem receio de sair sem legado”
... E diz que o principal inimigo da Frelimo são as sucessivas direcções que não têm foco nos seus objectivos e menosprezam os planos dos antecessores 

Por Raul Senda

Olívia Machel não concorda com a ideia do presumível terceiro mandato para Filipe Nyusi

36 anos após a queda do avião que vitimou Samora Machel e sua comitiva, as 
causas do acidente continuam por esclarecer
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Resumo do Destaque Rural N° 193

REFORMA LEGISLATIVA, MERCADO DE TERRAS
 E POBREZA
Nelson Capaina

18 de Outubro de 2022

Para uma leitura do texto veja em: 

https://omrmz.org/destaque_rural/reforma-legislativa-mercado-de-
terras-e-pobreza/

RESUMO:

O Estado moçambicano, na busca de desenvolvimento 
socioeconómico inclusivo, defende que a terra é um bem de acesso 
universal, devendo-se combater a sua mercantilização, excepto 
o pagamento da justa indeminização e compensação a outro 
ocupante anterior, no caso de transferência do direito de uso e 
aproveitamento da terra. Este texto sugere que a mercantilização 
da terra não leva à melhoria das condições de vida dos mais 
necessitados nas zonas rurais. Para que este desenvolvimento seja 
alcançado, de forma sustentável, é preciso ter um pressuposto 
fundamental: a boa governação. Ela pressupõe, ademais de um 
pacote legislativo modernizado, a existência de instituições fortes 
para a implementação de regras e de outros preceitos legais em 
prol das comunidades locais. 

mos casa tivemos de ir chorar ao 

presidente Chissano visto que não 

tínhamos onde ir. O nosso pai não 

nos deixou com nenhuma casa. 

Isso aconteceu porque ele não era 

egoísta, não pensava no seu empo-

deramento ou da família. No seu 

coração, o povo estava em primeiro 

lugar. Se fosse hoje, toda avenida Ju-

lius Nyerere seria nossa”, ironizou.  

Para a filha do herói nacional, Sa-

mora Machel criou bases e não 

houve o devido aproveitamento de 

quem o seguiu.

Olívia Machel pergunta sobre o 

paradeiro dos estudantes que Sa-

mora Machel mandou estudar em 

Cuba, União das Repúblicas Socia-

listas Soviéticas (URSS) ou Ale-

manha Democrática para garantir 

a continuidade do país.

Recorda que Samora Machel man-

dou formar especialistas militares, 

apetrechou o exército, a marinha e 

a força aérea com objectivo de de-

fender o país do inimigo externo. 

Hoje, o país está a ser atacado e não 

tem recursos humanos nem mate-

riais para se defender.        

“Estamos a ser atacados por ter-

roristas e ninguém vem para nos 

explicar sobre o porquê de não con-

seguimos nos defender enquanto 

formámos vários especialistas em 

ciências militares”, exclama.      

Aos colegas de Samora Machel, 

Olívia faz a seguinte pergunta: “o 

que está a falhar para os camaradas 

de Samora deixem o país a ser as-

saltado e saqueado por ambiciosos?

Obra de Samora Machel

Aberto pela mi-

nistra dos Com-

batentes, Jose-

fina Mpelo, o 

evento desta quarta-feira 

contou com a presença 

de figuras sonantes na 

luta armada de libertação 

e da academia.

Personalidades como o 

general Hama Thay, Ma-

riana Pachinuapa, Carlos 

Siliya e o académico Fili-

mone Meigos prestaram 

depoimentos.   

Carlos Siliya, que foi mi-

nistro dos Combatentes, 

referiu que as bases para a 

criação de um Estado for-

te tinham sido criadas por 

Samora Machel, e que este 

olhava para o socialismo 

como o modelo político que 

proporcionaria o bem-estar 

de Samora Machel.

Para o general Hama Thay, 

quando a Frelimo trouxe a 

independência levava con-

sigo a ética e a moral. Por 

isso, o propósito de opera-

ção produção era que todos 

moçambicanos fizessem 

qualquer coisa, mas no meio 

houve falhas. “Não tivemos 

logística suficiente para fa-

zer o acompanhamento 

dos grupos que foram alvos 

desses programas”.

Abordou a questão da li-

mitação das liberdades no 

reinado de Samora Machel 

e explicou que tinha que 

ver com o contexto que era 

caracterizado por muita eu-

foria e ameaças, onde cada 

coisa devia ser respondida 

no devido momento.        

Por seu turno, Filimone 

Meigos entende que na 

construção de Estado, Sa-

mora Machel baseou-se na 

experiência dos movimen-

tos das zonas libertadas. 

sector da agricultura. 
Diz que o Sustenta, que 
hoje é bandeira da actual 
governação, é copia do 
projectos dos 400 mil 
hectares desenhados por 
Samora Machel para 
transformar Niassa.
Frisa que este projecto 
não avançou porque os 
“bandidos armados” sa-
botaram.
Marina Pachinuapa, 
antiga combatente, deu 
o seu testemunho para 
afirmar que a entrada de 
mulheres na luta armada 
de libertação nacional 
deveu-se ao engajamen-
to de Samora Machel. 
Foi este, acrescentou, 
que convenceu os guer-
rilheiros do Centro de 
Preparação Político 
Militar de Nachingwea 
– Tanzania a aceitarem 
mulheres.
Marina explicou que 
fez parte das primeiras 
25 mulheres que saíram 
de Cabo Delgado para 
integrar a guerrilha da 
Frelimo.
Recordou que na altura 
não foram compreendi-
das e foram chamadas 
de vários nomes no sen-
tido pejorativo.
“Na altura, ninguém 
acreditava que um gru-
po de raparigas podia 
se juntar aos homens 
na luta armada apenas 
com o propositivo de 
ajudar na guerra. Cha-
mavam-nos de mulheres 
de má-vida. Inventaram 
coisas sobre nós, mas 
com apoio de Samo-
ra Machel superamos 
todas barreiras”, relata 
para depois frisar que 
Samora Machel assu-
miu papel relevante na 
emancipação da mulher. 

Carlos Siliya

de todos moçambicanos. 

Nega que algo tenha falha-

do e sublinha que o aconte-

ceu é que não se está a assu-

mir o pensamento e a visão 

Hama Thay

Filimone Meigos, que é di-
rector-geral do Instituto 

Superior de Artes e Cultu-

ra (ISARC), recordou que 

Samora era um líder que 

estava sempre presente nos 

lugares onde as coisas acon-

teciam para acompanhar e 

ensinar.

“Era um líder próximo do 

povo. Muitos planos da Sa-

mora Machel foram aborta-

dos pela guerra fria entre os 

Estados Unidos da Améri-

ca e URSS, executada por 

bandidos armados que re-

tardaram o desenvolvimen-

to de Moçambique”, disse. 

Recorda que muitas das 

realizações que hoje acon-

tecem foram desenhadas no 

tempo de Samora Machel 

e aponta como exemplo o 

Filimone Meigos

Marina Pachinuapa
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Do último final de semana a 

esta parte, os insurgentes 

lançaram mais uma série 

de ataques, na província 

de Cabo Delgado. De Nangade, 

no norte, a Macomia, no centro, 

eles estenderam o terror nova-

mente para Ancuabe, voltando a 

fazer soar alarmes na região sul de 

Cabo Delgado. É a guerra ainda 

longe do fim, mais de cinco anos 

desde os primeiros ataques, no 

Verão de 2017.

Só na manhã de segunda-feira, 17, 

os insurgentes atacaram, em An-

cuabe, pelo menos duas aldeias, Ni-

cuecha e Lituli, situadas no Posto 

Administrativo de Mesa. Mais de 

uma dezena de pessoas foram de-

capitadas e várias casas da popula-

ção incendiadas, além do saque de 

produtos alimentares, incluindo em 

barracas.

Na sequência da nova série de ata-

ques, em Ancuabe, mais uma vaga 

de deslocados surgiu na região sul 

de Cabo Delgado. As populações, 

algumas que tinham retomado as 

suas zonas de origem depois dos 

anteriores ataques, estão novamen-

te em fuga. Montepuez, também no 

sul da província, é um dos pontos de 

chegada. É “muita gente”, nas pala-

vras de fontes ouvidas no terreno.

Ao que tudo indica, os atacantes 

chegaram a Ancuabe idos de Melu-

co, um distrito vizinho. Acredita-se 

que entre Meluco e Ancuabe os 

insurgentes tenham esconderijos 

ao longo das densas matas que 

abrangem o Parque Nacional das 

Quirimbas.

Não é a primeira vez que os in-

surgentes atacam Ancuabe. É já a 

terceira, em cerca de quatro meses. 

O primeiro ataque mais mediático 

foi no dia 04 de Junho, um domin-

go. Na altura, o inimigo também 

chegou a Ancuabe ido de Meluco, 

onde, semanas antes, tinha, igual-

mente, protagonizado uma série de 

ataques. 

Em Junho, a primeira aldeia a ser 

atingida foi Nanduli, cerca de 15 

km da sede do distrito. Eram os in-

surgentes a abrirem caminho para 

o distrito de Memba, na província 

de Nampula, uma das suas áreas de 

recrutamento. Cerca de dois meses 

depois, os insurgentes voltaram a 

atacar Ancuabe, em Agosto, en-

quanto abriam caminho novamen-

te para o distrito de Memba, onde 

se acredita que iam à busca de re-

forços.

O SAVANA sabe que homens da 

“força local”, o grupo de antigos 

combatentes e milícias locais, foi 

destacado de Mueda para Ancuabe 

para apoiar as Forças de Defesa e 

Segurança (FDS), mas não têm 

conseguido grandes sucessos no 

terreno.

Macomia e Nangade
Mas não é só na região sul que 

os insurgentes estão a intensificar 

os ataques, nos últimos dias. No 

Mais uma série de ataques em Cabo Delgado

Alarmes voltam a tocar no sul

centro e norte de Cabo Delgado, a 

situação também é dramática. Em 

Macomia, um distrito que, antes 

dos ataques, era o maior entreposto 

comercial na zona central da pro-

víncia, aldeias como Nkoe, Litan-

dacua e Nguida continuam debaixo 

de fogo cruzado, também com um 

saldo de mortos, casas incendiadas 

e produtos alimentares saqueados, 

além de algumas pessoas captura-

das, o mesmo modus operandi dos 

“al-shabaab” nos últimos tempos. 

Em Litandacua, os atacantes che-

garam a assaltar um Posto Militar, 

levando armas pesadas, incluindo 

morteiros.

Suspeita-se que os insurgentes es-

tejam a usar como retaguarda um 

corredor entre Macomia e Mui-

dumbe, junto ao Rio Messalo. 

Trata-se de uma área que, durante 

a guerra civil, entre o Governo e 

a Renamo, acolheu uma das bases 

do que é, hoje, o maior partido da 

oposição. 

Em Nkoe, Litandacua, Nguida e 

em outras aldeias, onde a população 

também estava de regresso, depois 

de apelos governamentais nesse 

sentido, regista-se, novamente, uma 

fuga massiva à procura de locais se-

guros. Muitos são obrigados a per-

correr longas distâncias a pé justa-

mente porque, com a intensificação 

dos ataques, a ligação rodoviária 

entre as aldeias e a Estrada Nacio-

nal Número 380, a principal via de 

ligação entre Pemba e o resto da 

província de Cabo Delgado, atra-

vessando também Macomia, ficou 

praticamente interrompida, com os 

condutores também a procurarem 

salvar as suas vidas.

Mas a falta de transporte não inibe 

as pessoas de fugirem da guerra e 

procurar locais seguros. A vila-sede 

de Macomia, que conta com uma 

posição das tropas sul-africanas, 

que apoiam Moçambique no com-

bate à insurgência, no quadro da 

SAMIM, como é conhecida a mis-

são militar da SADC, está a receber, 

nos últimos dias, vários deslocados 

vindos de outros pontos do distrito. 

Do lado de Nangade, já na par-

te norte de Cabo Delgado, os 

“al-shabaab”, como são local-

mente conhecidos os atacantes, 

também continuam a circular li-

vremente pelo distrito. Nangade 

permanece, pois, com várias al-

deias abandonadas. Essa é, inclu-

sivamente, entendida como uma 

das razões que explicam a movi-

mentação do inimigo para Ntoli. 

Ntoli é a aldeia onde, tal como re-

portamos, na semana passada, além 

de matar e incendiar casas, os in-

surgentes saquearam e destruíram 

um centro de saúde que acabava de 

beneficiar de reabilitação e apetre-

chamento.

Das 50 aldeias do distrito, apenas 

sete sobram, algumas delas no limi-

te com o vizinho distrito de Mueda. 

Trata-se de aldeias como Nhanga, 

Mwalela, e Itanda, não muito dis-

tantes de Ntoli. Itanda é uma das 

aldeias onde Josina Machel orien-

tou um comício popular antes da 

sua morte, por isso, a cada de 7 de 

Abril, data que, em Moçambique, 

é celebrada, todos os anos, como o 

Dia da Mulher Moçambicana em 

homenagem àquela heroína, a po-

voação acolhe cerimónias alusivas 

à data.

A 
multinacional aus-

traliana prepara-se 

para retomar as ac-

tividades na mina de 

grafite de Balama, província 

de Cabo Delgado, num mo-

mento em que os trabalha-

dores do empreendimento 

mantém a greve que desen-

cadearam a 07 de Setembro 

devido ao alegado nepotismo 

e corrupção. 

Em comunicado, Syrah diz 

que fechou a operação na mina 

de grafite para assegurar a se-

gurança dos trabalhadores e de 

empresas subcontratadas.

Numa nota que divulgou no 

dia 12, a empresa assegura que 

“a produção e logística estão a 

recomeçar gradualmente”.

O administrador de Balama, 

Lino Edson, disse à Rádio 

Moçambique que a greve ter-

minou na semana passada, 

mas o portal Zitamar recebeu 

informações de que alguns 

trabalhadores ainda mantém o 

boicote ao trabalho.

“Neste momento, continuámos 

os encontros com o Governo 

distrital”, disse ao Zitamar um 

dos líderes da greve.

Os gestores da mina estão a 

tentar pressionar os trabalha-

dores para voltarem ao traba-

lho, mas se as negociações não 

produzirem resultados, os ope-

rários não voltar, acrescentou a 

fonte.

“Queremos que os accionistas 

tenham à mesa das negocia-

ções. Queremos os australianos 

aqui”, referiu.

Até ao momento, a pessoa de 

contacto com os grevistas é 

o administrador de Balama, 

mas os trabalhadores querem 

dialogar directamente com os 

australianos, adiantou um dos 

líderes dos grevistas.

Uma fonte do Syrah disse à Zi-

tamar que a uma investigação 

feita pela empresa não detectou 

provas dos factos levantados 

pelos grevistas, incluindo ne-

potismo, corrupção e assédio 

sexual.

Os grevistas exigem o afasta-

mento de alguns dirigentes da 

mina, a quem acusam de auto-

ria dos alegados desmandos. 

Syrah diz que greve 
na mina já terminou

Por Armando Nhantumbo

Um grupo de oito 

chitas [quatro ma-

chos euigual nú-

mero de fêmeas] vai 

ser reintroduzido no vale do 

Zambeze em Novembro, 

tendo sido entregue à em-

presa que explora a Coutada 

11, junto ao rio Mungári.

Os animais cumprem um 

período de quarentena na 

coutada depois de terem 

chegado ao país em   Se-

tembro, numa operação que 

visa reforçar o repovoamento 

daquela espécie no delta do 

Zambeze implantado no dis-

trito de Marromeu, província 

de Sofala, no centro de Mo-

çambique.

Uma nota da ZDS, a que o 

SAVANA teve acesso, lem-

bra que em Junho, Julho e 

Dezembro do ano passado, 

um programa de translocação 

trouxe para Marromeu 13 

chitas, numa operação trian-

gular que envolveu reservas 

de caça no Malawi e África 

do Sul e  a  Fundação  Ca-

bela  nos Estados Unidos. 

“Não obstante os nossos es-

forços permanentes de fis-

calização e patrulhamento 

contra os furtivos, a acção 

criminosa destes vem pre-

judicando os nossos esfor-

ços de conservação daquela 

espécie”, sublinha a nota da 

ZDS. O SAVANA apurou, 

que das 13 chitas que chega-

ram no ano passado, sete fo-

ram vítimas dos laços mon-

tados por caçadores furtivos.

Na nota, a ZDS sublinha que 

acção dos furtivos tornou ne-

cessária uma nova interven-

ção e “graças à compreensão 

do grupo de patrocinado-

res externos deste progra-

ma, conseguimos reforçar o 

programa de repovoamento 

(...)”, sublinha. Os felinos 

foram transportados via área 

desde a África do Sul. A 

Fundação Cabela, há quatro 

anos, patrocinou a entrega 

de 24 leões na mesma área. 

A população de leões é hoje 

estimada em mais de 70 ani-

mais.

Novas chitas chegam 
a Marromeu
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Activistas defensores dos direitos hu-
manos estão preocupados com as cons-
tantes intimidações que têm sofrido 
pela luta por causas, acusando o Go-
verno e o poder judiciário de pouco fa-
zerem para melhorar a sua segurança 
e o espaço cívico. 

Os activistas notam que o ambien-

te de perseguição tem visado vozes 

activas e críticas do governo, o que 

transmite uma mensagem de que as 

autoridades não toleram o pensa-

mento diferente. 

O entendimento dos activistas foi 

expresso esta terça-feira, durante um 

encontro promovido pela Rede Mo-

çambicana de Defensores de Direi-

tos Humanos, por ocasião do terceiro 

aniversário do bárbaro assassinato do 

activista Anastácio Matavel, na ci-

dade de Xai-Xai, província de Gaza, 

por agentes da Unidade de Interven-

ção Rápida (UIR).

A activista de direitos humanos Ze-

naida Machado referiu que o governo 

é que deve intervir e garantir que haja 

um espaço democrático saudável.

Explicou que o executivo não só tem 

o dever de proteger as suas popula-

ções, mas tem a responsabilidade de 

investigar e responsabilizar os per-

petradores de crimes que atentam 

contra os defensores de direitos hu-

manos. 

Lamenta que o governo seja negli-

gente quanto a este dever, o que se 

nota pelos casos já registados e que 

não tenham sido solucionados. 

Explicou que no caso de Anastácio 

Matável, houve uma nota positiva 

pelo facto de terem sido detidos al-

guns dos indivíduos que participaram 

no assassinato do activista, mas, nota 

que não se pode endereçar ovações à 

polícia, porque os criminosos tiveram 

um acidente depois do cometimen-

to do crime. Observa que fora esse 

dado, não se notou nenhum avanço. 

“Ficou claro no caso de Anastácio 

Matavel que o governo não teve ini-

ciativa de investigar. O governo foi 

pressionado pelas organizações in-

ternacionais, pelos activistas moçam-

bicanos a investigar e a prosseguir 

com o caso do Anastácio Matavel”, 

disse. 

“E nos casos em que se vai à justiça, 

as leis internacionais também defen-

dem que em questões, principalmen-

te de violação de direitos humanos, 

se consagre o direito a um recurso 

efectivo, inclusive, a compensação 

pelos abusos”, disse.

Ademais, o julgamento em si, disse, 

foi pouco transparente. 

Considerou que há necessidade do 

caso do Anastácio Matavel ser re-

visto. 

A investigação de crimes é uma for-

ma, disse, de mostrar o compromisso 

para com a defesa dos direitos huma-

nos e da manutenção de um Estado 

de direito democrático. 

“Houve vários casos na província de 

Tete envolvendo membros da oposi-

ção em que os membros das forças 

de Defesa e Segurança pareciam in-

capazes ou sem vontade de investi-

gar”, apontou.

Elucidou que os crimes contra de-

fensores de direitos humanos, sobre-

tudo em períodos eleitorais, somente 

cimentam um clima de medo.

Os defensores dos direitos humanos 

não devem ser vistos como inimigos 

do Estado ou do Governo, mas par-

ceiros.

Sugeriu igualmente a introdução de 

reformas nas forças de defesa e se-

gurança de modo que sejam aparti-

dárias.

Dificuldades em suportar a liberda-

de de expressão

O académico Eduardo Chiziane ex-

plicou que o país já ratificou normas 

internacionais sobre democracia e 

eleições em matéria de não discrimi-

nação, autodeterminação ou partici-

pação política, no entanto, lamenta 

que o cenário continue problemático.

Apontou que a liberdade de opinião 

tem sido uma das grandes fragili-

dades no exercício democrático em 

Moçambique e refere que este pode 

ter sido o móbil usado para calar 

Anastácio Matavel.

Referiu que as liberdades de opi-

nião, expressão, informação, reunião 

e associação configuram direitos 

indispensáveis que não podem ser 

renegados num Estado de Direito 

democrático.

Numa intervenção que buscava re-

flectir sobre o quadro legal sobre os 

defensores de direitos humanos em 

contextos eleitorais em Moçambi-

que, Chiziane elucidou que é preciso 

que haja uma plena domesticação 

nacional das convenções relativas a 

princípios internacionais em matéria 

de direitos humanos no contexto das 

eleições.

Acrescentou que urge igualmente 

que haja uma maior promoção dos 

princípios gerais sobre liberdade e 

não discriminação em matéria de di-

reitos políticos.

É preciso, continuou, que haja refor-

ço da eficácia do princípio da realiza-

ção de eleições periódicas e honestas. 

A honestidade, explicou, deve incidir 

nos procedimentos. 

Caça aos críticos

Por outro lado, o activista Carlos 

Mula, numa breve reflexão sobre ca-

sos de intimidação que culminaram 

com a morte de activistas, com maior 

incidência para o caso de Anastácio 

Matavel,  referiu que Matavel foi 

odiado pelos mentores da ditadura, 

ou seja, por aqueles que não supor-

tam ouvir o pensar diferente ou a 

exigência de prestação de contas.

Explicou, portanto, que não é difícil 

concluir que os que reprimiram ac-

tivistas como Anastácio Matavel são 

os mesmos que mataram Siba Siba 

Macuácua, Eduardo Mondlane, Sa-

mora Machel e espancaram Jaime 

Macuane e Ericino de Salema.

Estas alegações são comprovadas, se-

gundo ele, quando se recorda o mo-
dus operandi dos assassinos e do perfil 

daqueles que calaram Anastácio Ma-

tavel, que eram agentes da UIR. 

Na mesma esteira, o diretor-execu-

tivo do Centro para Democracia e 

Desenvolvimento (CDD), organiza-

ção que lidera a Rede de Defensores 

de Direitos Humanos, Adriano Nu-

vunga, referiu que Matavel foi bar-

baramente assassinado simplesmente 

porque acreditava na democracia. 

Acreditava no direito que os cidadãos 

têm, e as organizações em particular 

têm, de observar as eleições para que 

elas sejam justas, transparentes e tra-

gam paz e estabilidade. 

“Aqueles que detém o poder, detém 

as armas, não só não acreditam em 

eleições livres e justas, porque não 

querem que sejam observadas como 

também não acreditam no direito 

que assiste aos defensores dos di-

reitos humanos, de participar nesses 

processos, observando as eleições, e 

por isso achando-se superior assassi-

naram barbaramente Anastácio Ma-

tavel”, disse Nuvunga. 

Esta lógica ganha mais força para o 

activista, tendo em conta a contínua 

ocorrência de intimidações contra 

activistas perante uma situação em 

que os mandantes não chegam a ser 

confrontados pela justiça. 

Sublinhou ainda que não está claro 

se os criminosos que foram julgados 

e condenados estão presos ou não, 

mas essa não é a maior preocupação, 

a preocupação é a impunidade para 

com os mandantes. 

Nuvunga referiu que a discussão 

lembra e celebra Matavel, “celebra 

o legado de Matavel, mas busca jus-

tiça para o Matavel, para todos os 

defensores de direitos humanos que 

são silenciados nos mais recônditos 

locais do nosso país. Usamos o caso 

Matavel para buscarmos justiça para 

os defensores de direitos humanos”. 

Por outro lado, Ivete Mafundza, 

jurista e representante do Alto Co-

missário das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos em Moçambique, 

referiu que Anastácio Matavel foi um 

exemplo de activismo, especialmente 

no contexto eleitoral em advocacia 

para eleições justas e transparentes. 

Referiu que, pese embora tenha ha-

vido detenções e sido proferida a 

sentença, os mandates do crime que 

culminou com a morte do activista 

não foram revelados, muito menos 

penalizados. 

Anastácio Matavel, então diretor

-executivo do Fórum das Organiza-

ções Não governamentais de Gaza 

(FONGA) e líder da missão de ob-

servação eleitoral naquela província, 

foi morto a 07 de Outubro de 2019, 

em Xai-Xai, por indivíduos, que se 

veio a saber que pertenciam a UIR, 

uma força especial da Polícia da Re-

pública de Moçambique. 

Para além destes dados, o facto de a 

viatura que transportava os assassinos 

do activista ostentar uma documen-

tação com o nome do edil de Chibu-

to e quadro sénior da Frelimo naque-

le ponto, Henrique Albino Machava, 

suscitou e suscita muitos questiona-

mentos por parte da sociedade re-

lativamente aos mandantes daquele 

macabro crime. 

Não é apenas o caso de Moçambi-

que

Por outro lado, a activista angolana 

Margareth Nanga referiu que Ango-

la e Moçambique, no que diz respeito 

à forma como são tratados os defen-

sores de direitos humanos e críticos, 

mostram realidades similares.

Explicou que tal como Moçambique, 

Angola sofre por conta do autorita-

rismo político através das forças poli-

ciais ou forças especiais.

Foi instalado, disse, um sistema de 

perseguição e difamação contra crí-

ticos. Referiu que tem se construído 

histórias falsas para manchar a ima-

gem de figuras socialmente activas. 

Estes factos verificaram-se nas últi-

mas eleições presidenciais de 24 de 

Agosto do corrente ano.

Disse que o governo de Angola apos-

tou, nos últimos anos, na perseguição, 

na exclusão social e no retiro de di-

reitos.

“Temos o problema da falta de in-

dependência e a instrumentalização 

do judiciário e das forças de ordem 

e segurança publica, como acabei de 

dizer. Vivemos um contexto de re-

preensão das liberdades e erosão das 

garantias fundamentais. Há uma fra-

queza muito grande da lei e das ins-

tituições que devem fazer valer a lei, 

como a Procuradoria Geral da Repú-

blica, como a própria polícia, como os 

tribunais”, disse. 

“Há uma crescente força do poder 

dominante. Há um fortalecimento da 

hegemonia deste grupo”, referiu. 

Defensores de direitos humanos querem 
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Por Elias Nhaca

Defensores de direitos humanos exigem que o governo tome medidas para melhorar o espaço cívico em Moçambique

Adriano Nuvunga – director executivo 
do CDD Eduardo Chiziane – académico
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PM e a entrada de Moçambique na lista cinzenta

Por Argunaldo Nhampossa

O 
P r i m e i r o - m i n i s t r o , 

Adriano Maleiane, pediu 

calma aos moçambicanos 

para que não se autoflage-

lem, relativamente às informações 

que dão conta de que Moçambi-

que poderá entrar na lista cinzen-

ta do Grupo de Acção Financeira 

(GAFI) por incumprimento de 

medias internacionais de preven-

ção e combate ao branqueamento 

de capitais e de financiamento ao 

terrorismo. 

Maleiane garante que não é au-

tomático que os moçambicanos 

deixem de usar cartões VISA. “É 

um processo”.

Falando esta quarta-feira, à mar-

gem da sessão de pedido de in-

formações do Governo pelos 

deputados da Assembleia da Re-

pública, o PM apresentou o seu 

parecer relativo à possibilidade 

de Moçambique entrar na lista 

cinzenta.

Maleiane explicou que o GAFI, 

através das suas equipas de super-

visão, que são enviadas aos países 

membros, produz relatórios sobre 

o estágio de implementação das 

medidas de combate ao bran-

queamento de capitais e de finan-

ciamento ao terrorismo.

 Neste momento, segundo Ma-

leiane, o relatório está com o 

GAFI, que ainda não notificou 

Moçambique, pelo que não fica 

bem fazer especulações de que o 

país pode vir a ser banido ou que 

entrará na lista cinzenta. 

“Vamos deixar esta situação como 

está. É um processo normal de ava-

liação, no dia 21 de Outubro (sex-

ta-feira) haverá uma decisão sobre 

se o que fizemos é suficiente ou 

não. Depois vai se tomar uma de-

cisão”, disse.

Acrescentou que depois da referida 

decisão será apresentado um plano 

de acção com vista a corrigir possí-

veis erros.

Maleiane disse que não está escri-

to que a partir de um determinado 

momento os cartões VISA deixa-

rão de funcionar. 

“Não pode funcionar assim, não é 

assim. Vamos ficar calmos, e não 

vamos dramatizar ou nos autofla-

gelar. A instituição ainda não se 

pronunciou”, disse. 

O que vai acontecer, segundo o 

PM, é que será apresentado o pare-

cer do último relatório sobre o País 

produzido pela Grupo de Combate 

à Lavagem de Dinheiro da África 

Oriental e Austral (ESAAMLG). 

“O que temos de fazer é não agi-

tar as pessoas. Podemos ter calma. 

É rotina de avaliação de pares e 

vamos receber as necessárias reco-

mendações”, referiu.

Acrescentou que Moçambique tem 

programas nacionais de auto-ava-

liação, e que o Governo fez passar 

muitas leis sobre o assunto, mas 

sublinhou que há sempre observa-

ções por serem feitas e é o que se 

espera neste momento. 

O Centro de Integridade Publica 

(CIP) publicou recentemente um 

estudo no qual alertava que Mo-

çambique corria o risco de ser colo-

cado na lista cinzenta do GAFI, por 

incumprimento de recomendações 

internacionais quanto à prevenção 

e combate ao branqueamento de 

capitais e de financiamento ao ter-

rorismo. 

A colocação de um país na lista cin-

zenta, segundo o CIP, pode levar a 

banca nacional a sofrer restrições 

no acesso ao sistema financeiro in-

ternacional. As referidas restrições 

incluem o impedimento dos bancos 

nacionais de efectuar transacções 

internacionais ou mesmo de acesso 

ao sistema VISA. 

“Em termos práticos, significa que 

as transferências internacionais de 

e para contas bancárias domicilia-

das em Moçambique, que agora 

levam cerca de 72 horas, podem 

passar a levar muito mais de 20 

dias. Além disso, pode resultar na 

interdição no exterior de cartões de 

débito emitidos em Moçambique”, 

refere o CIP. 

O CIP acrescenta que até Maio de 

2022, Moçambique havia cumpri-

do com apenas 8 das 40 recomen-

dações do GAFI, o que correspon-

de a apenas 20%.

Entretanto é já no próximo dia 21 

de Outubro (sexta-feira), que o país 

será sujeito à avaliação do GAFI, 

numa conferência que terá lugar 

em Paris.

Governo está ser insensível 
ao custo de vida
Entretanto, o Governo foi esta 

quarta e quinta-feira à Assembleia 

da República (AR) para prestar in-

formações aos deputados. Os parti-

dos da posição com assento parla-

mentar, nomeadamente a Renamo 

e o MDM, acusam o Governo de 

ser insensível à actual situação de 

alto custo de vida. Acrescentaram 

que o Pacote de Medidas de Acele-

ração Económica (PAE) aprovadas 

pelo Governo em Agosto último 

não responde aos interesses do pa-

cato cidadão que quer ver reduzido 

o custo da cesta básica. 

O agravamento do custo de vida 

face à fraca resposta do executivo 

para mitigar a subida dos preços 

de bens e serviços levou a bancada 

parlamentar da Renamo a questio-

nar o executivo sobre que impacto 

as medidas de aceleração económi-

ca trouxeram na melhoria das con-

dições de vida dos moçambicanos. 

A Renamo diz que esperava que 

dois meses após o anúncio das me-

didas, houvesse mudanças signifi-

cativas no custo de vida. 

O deputado da Renamo, Fernan-

do Lavieque, disse que o PAE não 

está a responder às expectativas 

do povo, que acompanhou aquele 

anúncio com muita esperança de 

ver algo a melhorar. 

“Mais uma vez fomos enganados, 

ficamos com uma mão cheia de 

nada.  Mitigar ou aliviar a fome do 

povo deve ser feito com políticas 

sectoriais claras e práticas, como 

a redução de impostos a todos os 

níveis e outras taxas  que incidem 

sobre os produtos de primeira ne-

cessidade, com destaque para a ali-

mentação,  bens e serviços”, disse.

Lavieque defende uma redução 

do IVA dos actuais 17 para 14%, o 

IRPC para um limite máximo de 

5% e IRPS para até 20%. Os cor-

tes a serem feitos nos impostos, no 

entender de Lavieque, podem ser 

compensados com o alargamento 

da base tributária de forma séria 

e sem contemplações, sublinha-

do que o que o povo quer é ver os 

preços de produtos básicos a serem 

acessíveis.  

Abordou, também, a questão dos 

transportes públicos, assinalando 

que são de capital importância para 

dinamização da vida dos cidadãos 

e da economia do País, pelo que 

urge o executivo tratar este assunto 

de forma abrangente, e não benefi-

ciar apenas os cidadãos das grandes 

cidades com a atribuição de subsí-

dios. 

Francisco Maingue, também da 

Renamo, disse que a redução dos 

impostos no sector da agricultura, 

no âmbito do PAE, não beneficia 

os pequenos agricultores que abas-

tecem os mercados nacionais, mas 

sim aos exportadores. 

Maingue disse que estamos pe-

rante um governo que não se guia 

por programas de transformação 

da economia nacional, mas sim de 

iniciativas presidenciais, o que vai 

dificultar a fiscalização pelo poder 

legislativo.

“Governos sérios transformam 

iniciativas em programas e planos 

para serem  cumpridos durante o 

mandato. Como é que a AR vai 

avaliar o desempenho do Gover-

no, se este trabalha com iniciativas 

presidenciais e não com programas 

concretos?”, questionou.

O Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM) assinalou 

que o executivo  não se preocupa 

com o sofrimento do povo mo-

çambicano, facto que pode ser tes-

temunhado pela falta de medidas 

concretas de mitigação. 

O MDM, que pediu ao executivo 

informações sobre a assistência so-

cial às camadas mais vulneráveis, 

acusou o Governo de nada fazer 

em beneficio das camadas mais 

desfavorecidas. 

O deputado do MDM, Gilberto 

Impuire, disse que o executivo ao 

invés de proteger os pobres, abo-

canha todos os bens do povo,  au-

mentando o fosso entre os gover-

nantes da Frelimo muito ricos e 

abastados, por um lado,  e o povo 

na pobreza e miséria extrema, por 

outro.

Enquanto isso, a bancada da 

Frelimo disse que as medias são 

de curto, médio e longo prazo, e 

serão implementadas nos próxi-

mos dois anos. Momade Juízo, 

deputado daquela formação po-

lítica, culpou a subida dos preços 

de combustíveis como uma das 

principais causas do alto custo de 

vida, alegando que o combustível 

é um factor determinante no es-

tabelecimento de preços de bens 

e serviços. Disse ser por isso que 

o executivo tem trabalhado em 

cortar os impostos existentes na 

estrutura de preços de combus-

tíveis, cujo preço real seria insus-

tentável para o cidadão.  

Factores adversos 
Maleiane disse que o executivo 

está a implementar várias medidas 

visando melhorar as condições de 

vida dos cidadãos e, conseqüente-

mente, o desenvolvimento humano.

Destacou o Plano Quinquenal do 

Governo 2022-2024, que com-

preende um conjunto de acções 

para Impulsionar o crescimento 

Económico, a produtividade e a 

geração de emprego, bem como 

outras que estão a contribuir para 

o aumento da produção e produti-

vidade, e ainda  a industrialização e 

diversificação da economia.

Estas acções contribuem, apontou, 

para a geração de mais emprego e ren-

da para as famílias moçambicanas.

Maleiane disse que a prossecução 

daquelas acções decorre num con-

texto interno e externo adverso, 

caracterizado pelos impactos dos 

choques climáticos, ataques terro-

ristas no norte do País,  subida dos 

preços dos combustíveis, de cereais 

e de frete de transporte de merca-

dorias no mercado internacional 

como conseqüência da invasão rus-

sa à Ucrânia.

Falou também do PAE, o qual dis-

se comportar medidas de médio e 

longo prazo, que têm como objecti-

vo assegurar um crescimento acele-

rado e sustentado da economia.

“A adopção destas medidas vai 

contribuir para a melhoria da es-

tabilidade macroeconómica, do 

ambiente de negócios e da susten-

tabilidade do sistema fiscal a médio 

e longo prazo”, disse.  

Sublinhou que para a materializa-

ção do PAE,  o Governo procedeu, 

a título de exemplo, à revisão da 

legislação que fixa as normas de en-

trada, permanência e saída no País 

de estrangeiros, com o objectivo de 

atrair mais investidores e turistas 

para Moçambique, como também 

espera submeter à Assembléia da 

República um conjunto de propos-

tas legislativas sobre o IVA, IRPC, 

IRPS entre outras para a devida 

revisão. 

Maleiane pede calma aos moçambicanos
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O 
andamento titubeante do 

processo de revisão da le-

gislação do sector da co-

municação social em Mo-

çambique está a criar sentimento de 

alguma frustração e incompreensão 

no seio de profissionais e pesqui-

sadores da área, que lutam por um 

quadro legal que assegure o real e 

efectivo usufruto dos direitos, li-

berdades e garantias consagradas 

na Constituição da República, mas 

também por normas que estejam 

de acordo com modelos internacio-

nalmente aceites na governação dos 

media. 

Nesta terça-feira, em mais uma dis-

cussão retomada tendo em conta o 

facto de a Assembleia da República 

(AR) ter, igualmente, voltado a agen-

dar a discussão das propostas de Lei 

de Comunicação Social e da Radio-

difusão, foi consensual o sentimento 

de estranheza pelo facto de o assunto 

estar a ser discutido, sem desfecho, 

desde 2007. 

Arlindo Lopes, profissionalmente 

experimentado e conhecedor da rea-

lidade e dos desafios da comunicação 

social em Moçambique e na região 

da África Subsahariana, apontou que 

uma das principais frustrações que 

tem estado a gerir é o sentimento de 

que as intervenções dos vários actores 

não estão a ter o devido retorno, par-

ticularmente por parte da AR.

Segundo explicou, desde que o Go-

verno submeteu a primeira proposta 

à Assembleia da República, em finais 

de 2020, vários são os debates realiza-

dos e sugestões feitas com os devidos 

esclarecimentos e fundamentações, 

mas não se sabe até onde o processo 

avançou ao nível do Parlamento.

Uma das razões para esta realidade, 

de acordo com Arlindo Lopes, pode 

ser mesmo resultado de as entidades, 

a quem os pareceres, recomendações 

e sugestões são remetidas, não dispo-

rem de tempo para ler os documentos 

e compreender o que os profissionais 

e peritos do sector propõem. 

“Falando em frustrações, é sim. Mui-

tas destas questões que estão a ser 

aqui colocadas foram por nós res-

pondidas, levantadas e explicadas no 

documento submetido à Assembleia 

[da República]. Eu sei que os ilus-

tres deputados talvez não tenham 

lido, isso para mim não é novidade 

[...] Eles não leem, meus caros. Não 

têm tempo”, explicou Arlindo Lopes, 

depois de, no meio da intervenção, 

ter partilhado episódios que o per-

mitiram chegar à conclusão de que, 

efectivamente, muitas pessoas não 

têm tempo para ler dossiers contendo 

recomendações e sugestões sobre a 

forma como determinados assuntos 

devem ser abordados. 

Uma das estratégias que diz ter pas-

sado a adoptar é, além de mandar 

um dossier com tantas páginas, enviar 

uma página com tópicos, cabendo à 

entidade visada convidar, caso es-

teja interessada, o autor a explicar o 

essencial de forma oral e presencial-

mente os tópicos apresentados. 

No concreto, de acordo com Arlindo 

Lopes, desde que em Abril as últimas 

propostas e devidas sugestões segui-

ram, até agora, não se conhece o po-

sicionamento da AR.

Discussão das propostas de Lei da Comunicação Social e da Radiodifusão

Entre frustração e expectativa

“Desde Abril até agora não sabe-

mos que proposta está lá [que vai ser 

analisada nos próximos dias]. Não 

sabemos se as nossas propostas fo-

ram acolhidas ou não. Não sabemos 

qual é a proposta que está na mesa”, 

lamentou, reiterando a necessidade 

de maior diálogo entre os peritos da 

área, o órgão legislativo, mas também 

com o proponente, neste caso o Go-

verno. 

Em relação à proposta de lei da ra-

diodifusão, Arlindo Lopes afirmou 

que a ser aprovada como foi inicial-

mente apresentada, significaria um 

retrocesso de cerca de 30 anos. Ou 

seja, apontou, a lei foi feita para uma 

realidade de 30 anos atrás, na abor-

dagem de um sistema analógico, a 

maior parte do qual actualmente em 

desuso. 

Não se trata de temor, mas de 
uma questão funcional
Elias Impuire, deputado da Assem-

bleia da República pela bancada do 

Movimento Democrático de Mo-

çambique (MDM) questionou quais 

eram os temores que a classe dos pro-

fissionais da comunicação tinham em 

relação à proposta de ser o governo 

a criar e controlar a entidade regula-

dora do sector da comunicação social. 

Fernando Gonçalves, director edito-

rial da mediacoop [empresa proprietá-

ria dos jornais SAVANA, mediaFAX 

e RádioSAVANA100.2], que foi um 

dos oradores, assinalou que a questão 

de fundo não tinha que ver necessa-

riamente com medo, mas com a lógi-

ca funcional e praticidade da mesma. 

Gonçalves explicou que com a Cons-

tituição da República a apontar que 

“o Estado garante a isenção dos 

meios de comunicação do sector pú-

blico, bem como a independência dos 

jornalistas perante o Governo, a ad-

ministração e demais poderes políti-

cos”, não se consegue vislumbrar a hi-

pótese de esse mesmo governo actuar 

com imparcialidade e objectividade 

necessárias, se a ele forem atribuídas 

competências, por exemplo, relacio-

nadas com a entidade reguladora e a 

prerrogativa de atribuição e cassação 

da carteira profissional do jornalista. 

Acrescentou que a entidade regula-

dora tem como parte dos seus objec-

tivos fiscalizar o grau de independên-

cia dos órgãos de comunicação social, 

como impõe a Constituição da Repú-

blica, sublinhando que “para fiscalizar 

a independência dos órgãos de comu-

nicação social, este órgão (regulador) 

tem de ser, ele próprio, independente. 

E a independência não se presume, 

ela decorre do modelo de criação e de 

funcionamento do órgão”.

Explicou, ainda, que o governo exerce 

tutela sobre os órgãos de comunica-

ção social do sector público, o que o 

coloca na qualidade de actor no sec-

tor, não sendo exequível, por isso, que 

o governo seja também regulador.

“Repare-se que a Constituição da 

República oferece garantias de in-

dependência mesmo em relação ao 

sector público da comunicação social. 

O Governo exerce tutela sobre os 

órgãos de comunicação do sector pú-

blico, o que significa que em termos 

práticos, o governo é ele próprio um 

operador. Será possível desempenhar, 

em simultâneo, o papel de operador e 

de regulador?” questionou.

Ainda em relação a esta abordagem, 

Gonçalves anotou que quando se 

fala de direitos, liberdades e garantias 

fundamentais, o principal potencial 

violador é o próprio Governo, par-

ticularmente pelo facto de ser esta 

entidade que controla todos os meios 

de repressão do Estado, os recursos 

financeiros e toda a máquina de ad-

ministração desse mesmo Estado. 

Com as coisas colocadas desta ma-

neira, Gonçalves conclui que “não é 

possível o governo assumir o papel de 

controlar os seus possíveis e poten-

ciais excessos”.

Uma das sugestões apontadas como 

saída para este emaranhado que pode 

até incorrer no risco de inconstitucio-

nalidade, disse Gonçalves, é atribuir 

ao Conselho Superior da Comunica-

ção Social (CSCS) o papel de entida-

de reguladora, uma vez que todas as 

características que lhe são conferidas 

na Constituição são, essencialmente, 

de uma entidade reguladora. 

“A própria Constituição da Repúbli-

ca já mostra o caminho que deve ser 

seguido para a materialização deste 

objectivo. Basta que, em sede desta 

lei, se defina que a entidade regula-

dora é o CSCS, e a AR materializar 

o que vem no número 4 do artigo 

50 da Constituição da República”, o 

qual insta o órgão legislativo a apro-

var uma lei que regula “a organização, 

a composição, o funcionamento e as 

demais competências do Conselho 

Superior da Comunicação Social”. 

Gonçalves apontou que “a não ma-

terialização deste comando consti-

tucional, quase duas décadas desde a 

aprovação da actual Constituição da 

República, tem sido uma grave omis-

são que urge corrigir”.

Além de jornalistas, pesquisadores e 

estudantes de jornalismo, a sessão de 

debate contou com a participação de 

deputados da Assembleia da Repú-

blica e responsáveis do Gabinete de 

Informação. 

A 
“Arte para a Mudan-

ça”, ou simplesmente 

“ArtMud” é um pro-

jecto que teve início 

em Abril do corrente ano e que 

visa dar ferramentas artísticas 

às reclusas da Penitenciária Fe-

minina de Ndlavela, localizada 

no Município da Matola, pro-

víncia de Maputo, sul de Mo-

çambique. 

Segundo Bena Filipe, artis-

ta plástico e Coordenadora do 

Projecto, a ArtMud pretende 

descobrir talentos nas artes plás-

ticas, artesanato, música e teatro 

de forma a contribuir para a mu-

dança de comportamento das 

detentas e dotá-las de conheci-

mentos para aplicá-los fora da-

quela unidade reclusória. 

Para Sizaquel Matchombe, can-

tora, esta iniciativa mostra que 

as nossas irmãs, que hoje estão 

privadas de liberdade, “não estão 

privadas de adquirir conheci-

mentos para o seu próprio bem.” 

Já para o actor e encenador Ab-

dil Juma, “estar a ministrar teatro 

naquele estabelecimento é uma 

honra, pois será mais uma expe-

riência na minha carreira artís-

tica. Será, também, uma opor-

Arte na cadeia de Ndlavela

tunidade para transmitir os meus 

conhecimentos a elas de forma que 

venham a aplicá-los tanto na peni-

tenciária como fora dela”. 

Com efeito, para as artes plásticas 

as reclusas contam também com a 

orientação do artista plástico Re-

naldo Siquisse Ulcy, que diz que “as 

meninas estão a mostrar bastante in-

teresse, facto que nos leva a aumen-

tar o nosso grau de responsabilidade 

na passagem de conhecimento para 

elas”. 

“Este é um daqueles projectos que 

achamos futurista, pois um dia, para 

além dos resultados que serão vistos 

no interior da penitenciária, teremos 

outros fora dela”, disse a atriz Jubia 

Matusse, para depois acrescentar 

que “está valendo o esforço delas e 

que não é pouco.” 

Os primeiros resultados desta 

aprendizagem, que está a ser 

orientada pelo projecto deverá 

ser apresentado no final do ano, 

num sarau cultural a ter lugar na 

própria penitenciária. 

O projecto “Arte para a Mu-

dança” tem uma duração de dois 

anos e os seus resultados irão ser 

apresentados paulatinamente de 

seis em seis meses e as partici-

pantes nas actividades irão ser 

agraciadas por um Diploma de 

Participação a ser entregue pela 

ANITA Corporation, uma ins-

tituição que trabalha na gestão 

financeira e está igualmente en-

gajada no empoderamento da 

mulher.

As reclusas pintaram um retrato da ministra Helena Kida

Entre os jornalistas há um sentimento de estranheza pelo facto das leis de comunicação social estarem a ser discutidas, sem 
desfecho, desde 2007. 
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Uma média de 72% de utentes e usuários do Sistema Nacional 
de Saúde, em Moçambique, desconhece a existência da violên-
cia obstétrica. Ou seja, maior parte da população moçambicana 
não está abalizada sobre esta prática, que tem vitimado mulhe-
res nos serviços de maternidade.
A constatação é do mais recente estudo levado a cabo pelo Ob-
servatório Cidadão para Saúde (OCS), em parceria com a Saber 
Nascer, com o objectivo de aferir o estado da Violência Obsté-
trica nas Unidades Sanitárias do país. A pesquisa foi desenvol-

União Europeia, através do PAANE.
De acordo com os dados da pesquisa, a província de Tete, com 
42%, apresenta a maior taxa referente aos maus tratos no pe-
ríodo pré-natal, parto e no controlo do peso da criança. Em 
seguida, temos as Províncias de Inhambane, Sofala e Maputo 
Província, com 38%, 36% e 17%, respectivamente.  

Na província de Tete, o destaque vai para a violência física e co-
branças ilícitas que se destacam na lista dos maus tratos, para 
além da recusa no atendimento.
Comparativamente a demais províncias, Maputo apresenta 

-
lência Obstétrica, contra 21% que já ouviu falar do fenómeno 
em alusão. 
Comparando-se os dados recolhidos em cada região, pode-se 

-
gar diversas organizações que trabalham no campo da saúde, 
sendo que uma das organizações que tem trabalhado contra a 
Violência Obstétrica tem as suas instalações nesta mesma ci-
dade. 
Apesar de a capital do país oferecer maior atendimento na co-
bertura e disponibilidades de infraestruturas sanitárias, 39% 

saúde, contra 61% que disse que voltaria a fazer uso dos ser-

contraste a outras províncias, a percentagem de mulheres que 
não optariam pelos serviços públicos é expressivo.
Diante destas constatações, o estudo apresenta as seguintes re-
comendações:

 Realização de palestras, campanhas e actividades culturais  
com vista a sensibilizar as populações sobre Violência Obs-
tétrica; 

 Disseminação dos direitos e deveres das mulheres grávi-
das, através de palestras, workshops virtuais e presenciais, 
envolvendo as comunidades, assim como a divulgação nas 
rádios comunitárias, televisões, e em feiras de saúde;

 Monitorar as unidades sanitárias para a compreensão do 

saúde sobre Violência Obstétrica;
 

boas práticas de humanização obstétrica.
A pesquisa de campo decorreu no período de Abril a Maio de 
2022, nas Províncias de Maputo, Inhambane, Sofala e Tete e 
abrangeu 13 Unidades Sanitárias.

Leia a pesquisa na íntegra no www.observatoriodesause.org
                                                                                       

Cerca de 72% de Usuários do SNS Desconhece 
Existência de Violência Obstétrica

Desagregando os dados, constata-se que 36,2% das mulheres, 
na província de Sofala, já sofreu maus tratos contra 63,8% que 

Embora se tenha observado que o número de mulheres que 
não sofreu maus tratos é maior comparativamente ao das mu-
lheres que sofreram, evidencia-se falta de empatia e humanis-
mo nos serviços de saúde, um pouco por todo o país.
Por sua vez, os insultos ocupam o segundo lugar na violência 
sofrida pelas mulheres nos serviços de obstetrícia e no Serviço 
Materno Infantil (SMI) em 19.3% de registo de queixas; as co-
branças ilícitas na ordem de 6.3%; recusa no atendimento na 

O estudo aponta, igualmente, que cerca de 71.5% de utentes e 
usuários, nesta província, não teve acesso à informação, o que 
constitui uma das mais graves formas de violação dos direitos 
do doente, reconhecidos na Carta dos Direitos e Deveres do 
Doente (CDDD), aprovada pela Resolução 73/2007 de 18 de 
Dezembro de 2007. 
Por outro lado, na província de Inhambane, 37.5% das mu-

-
nitárias e os insultos, na ordem de 36.2%, constituem a forma 
mais recorrente de mau atendimento. 
Em seguida, a recusa no atendimento encontra-se na ordem 
de 12.9%, sendo que as cobranças ilícitas e a falta de informa-

ordem de 1.8%, o que aponta para a desumanização dentro 
das unidades sanitárias. 

Apoio: Projecto:
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Assinatura do Diário Electrónico
 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária           2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

mediaFAX
Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

86 5723175

86 4576190

1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt

USD 25,00 USD 40,00 USD 75,00

USD 40,00 USD 75,00 USD 130,00

USD 50,00 USD 100,00 USD 200,00

A partir de 20 de Abril de 2021

O 
“corajoso povo da Ucrâ-

nia”, representado pelo 

presidente Volodymyr 

Zelensky, outros líderes 

eleitos e a sociedade civil, é o ven-

cedor do Prémio Sakharov para a 

Liberdade de Pensamento, entre-

gue pelo Parlamento Europeu.

O anúncio foi feito na tarde des-

ta quarta-feira pela presidente do 

Parlamento Europeu, Roberta 

Metsola, depois de uma reunião 

dos líderes dos grupos parlamen-

tares europeus.

“Eles estão a defender o que acre-

ditam. A lutar pelos nossos valo-

res. A proteger a democracia, a li-

berdade e o Estado de Direito. A 

arriscar as suas vidas por nós”, es-

creveu Metsola no Twitter, dizen-

do que o “corajoso povo da Ucrâ-

nia” é hoje o “orgulhoso vencedor” 

do prémio Sakharov. “Ninguém é 

mais merecedor”, acrescentou.

“O prémio é para os ucranianos 

que lutam no terreno. Para aque-

les que foram forçados a fugir. 

Para aqueles que perderam fami-

liares e amigos. Para todos aque-

les que se erguem e lutam por 

aquilo em que acreditam. Sei que 

o corajoso povo da Ucrânia não 

vai desistir e nós também não”, 

afirmou Metsola.

O povo ucraniano, e os seus re-

A 
União Europeia vai sancionar cerca de uma dezena de indiví-

duos e entidades do Irão que estão envolvidas no fornecimento 

de material de guerra à Rússia para uso em território ucrania-

no. A decisão será confirmada pelos chefes de Estado e de go-

verno da UE, que antes mesmo da reunião do Conselho Europeu foram 

informados das provas recolhidas nos últimos dias sobre a proveniência 

dos drones kamikaze que foram utilizados pelo exército russo numa sé-

rie de ataques em Kiev e outras cidades ucranianas, no início da semana.

As novas medidas restritivas representam um endurecimento da po-

sição de Bruxelas face ao regime de Teerão, que nega categoricamente 

que tenha enviado este tipo de armas para a Rússia atacar a Ucrânia. 

Mas, segundo fontes europeias, a informação reunida pelas autoridades 

ucranianas e os serviços da UE confirma a entrega do material de fabri-

co iraniano durante o Verão.

O Conselho Europeu confirmará a sua disponibilidade para adoptar 

um novo pacote de sanções contra a Rússia, por causa da sua campanha 

de bombardeamentos indiscriminados de alvos civis, e outros crimes de 

guerra, bem como para reforçar as medidas restritivas contra a Bielor-

rússia, para dissuadir o regime de Lukashenko de contribuir militar-

mente para a guerra de agressão lançada por Moscovo contra a Ucrânia.

Outro ponto da ordem de trabalhos relativo à Ucrânia tem a ver com o 

financiamento e o apoio à reconstrução do país. “Gostaria que discutís-

semos a nossa assistência à Ucrânia, em particular as necessidades ime-

diatas com vista à sua preparação para este Inverno, bem como a susten-

tabilidade do nosso apoio a médio e longo prazo”, escreveu o presidente 

do Conselho Europeu, Charles Michel, na carta de convite aos líderes.

Segundo as estimativas das organizações internacionais, a Ucrânia ne-

cessita de um apoio de cerca de 3,5 mil milhões de euros por mês para 

assegurar o funcionamento do Estado. Os 27 já aprovaram um pacote 

de assistência macrofinanceira de nove mil milhões de euros para o país, 

e a Comissão deverá apresentar, antes do fim do ano, uma proposta de 

financiamento estrutural, que incluirá também o apoio à reconstrução 

no fim da guerra.

Como tem acontecido desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Presi-

dente Volodymyr Zelensky fará uma intervenção por videoconferência 

no Conselho Europeu.

Fornecimento de drones à Rússia

UE vai sancionar Irão
proveniência dos drones kamikaze usados nos 
ataques em Kiev.

 Povo ucraniano e Zelensky 
vencem o prémio Sakharov

presentantes, foram nomeados 

pelo Partido Popular Europeu (o 

maior do hemiciclo), pelos Socia-

listas e Democratas, pelo Renew 

Europe e pelos Reformistas e 

Conservadores Europeus.

O Prémio Sakharov para a Liber-

dade de Pensamento será entre-

gue a 14 de Dezembro, na sessão 

plenária de Estrasburgo. O ano 

passado o vencedor foi o opositor 

russo Alexei Navalny.

Os outros dois finalistas eram a 

Comissão da Verdade da Colôm-

bia e o fundador da WikiLeaks, 

Julian Assange.

A comissão, que tinha sido no-

meada pelo Grupo Confederal 

da Esquerda Unitária Europeia/

Esquerda Nórdica Verde, foi cria-

da ao abrigo do acordo de paz de 

2016 na Colômbia, com o objec-

tivo de estabelecer os factos sobre 

as violações dos direitos humanos 

durante o conflito e defender os 

direitos de milhões de vítimas.

Assange, nomeado por um grupo 

de 41 deputados, está detido no 

Reino Unido, com risco de ser 

extraditado para os EUA e ser 

julgado por espionagem e crime 

informático.

Os três finalistas foram selecio-

nados, no dia 13, pelas comissões 

dos Negócios Estrangeiros e do 

desenvolvimento do PE.

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia
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O mundo tem que unir esforços para combater a desinformação 
-

duzido no consumo de tabaco. Esta ideia foi defendida no dia 

do tabaco.
Tendai Mhizha, ligada à organização “Integra Africa”, abordou a problemática 
da literacia noticiosa denunciando a desinformação, a qual descreveu como a 
acção de compartilhar deliberadamente informações tendenciosas ou engano-
sas, com a intenção de manipular ou distorcer certos eventos ou fenómenos, 
enquanto que a informação falsa é partilhada sem qualquer intenção maldosa.
São fenómenos que, segundo ela, não são necessariamente novos, mas que as 
tecnologias e plataformas que agora conectam bilhões de pessoas em todo o 
mundo permitem a sua criação e rápida disseminação.
Mhizha acrescentou que a rápida evolução tecnológica tornou a informação 
mais acessível e compartilhável, aumentando a velocidade com que as mentiras 

-
ções. Trata-se, segundo ela, de um problema global que tem afectado o debate 
sobre várias questões no mundo, com repercussões comportamentais, sociais e 
políticas.
Mhizha entende que a crescente escala da ameaça representada pelo que chama 

na saúde, no meio ambiente e na tecnologia, mas também em outras áreas na 

própria democracia.
De acordo com Mhizha, a distribuição intencional de informações falsas, com 

os continentes. África, assinalou, tem sido um alvo cada vez mais frequente 
de campanhas de desinformação, referindo que, nos últimos anos, dezenas de 

deliberadamente falsas e enganosas em espaços sociais online do continente. 

“anti-democráticas”, em vários países do continente africano, incluindo Mo-
çambique.

funcionamento”, argumentou.

Desinformação e nicotina 
De acordo com Mhizha, a desinformação não se limita a eleições, mas também 
atinge outros sectores, desde difamação pessoal, informação sobre vendas, e até 
em questões como a actual invasão da Rússia à Ucrânia, a pandemia da Covid 
19, incluindo as vacinas, bem como sobre o tabaco. E era mesmo sobre o tabaco 
que Mhizha queria se ocupar na sua apresentação. 
Nem mais. Segundo ela, tem havido muita desinformação em torno do tema 
da nicotina e de supostos efeitos negativos que os cigarros electrónicos têm 
no organismo humano. “Isso tem levado à tomada de decisões políticas que 
desfavorecem produtos de redução de danos e a discussões que negam os seus 
benefícios”, lamentou.
Inclusivamente, avançou, muitos governos, em todo o mundo, estão a regula-
mentar sobre produtos de redução de danos de forma desproporcional aos riscos 
a eles associados, às vezes ignorando a ciência. 
“Em países como a Índia e Austrália, políticas governamentais são mais an-
tagónicas em relação aos produtos de redução de danos do que em relação ao 
cigarro”, observou, acrescentando que é preciso combater a desinformação para 
proteger os esforços em prol da redução dos danos do tabaco. 
Para Mhizha, uma das maneiras de combater a desinformação no que diz res-

-
mas para o estabelecimento de estruturas legais e reguladoras para eliminar ou 

políticas governamentais.

factos, literacia mediática e disseminação de informações precisas a um nível 
mais local. 
“Vimos que os esforços para impedir a disseminação de desinformação ao nível 
local podem ser úteis em comunidades onde essas organizações têm credibilida-

combater a desinformação através da colocação de informação credível. Mas, 
sublinhou, da mesma forma que as lideranças dos meios de comunicação pre-

combater a desinformação e a informação falsa, as lideranças comunitárias tam-

pessoas vítimas de desinformação. 

-
centou. 
Além dos esforços de governos e organizações da sociedade civil, referiu que 

-

-
ça”, disse, acrescentando que indústrias como a de tabaco enfrentam resistência 
ideológica, inclusive de autoridades nacionais e internacionais. 
Mas, continuou, “o público tem o direito a uma tomada de decisão informada, 
que deve ser baseada na ciência clara”. Aqui, Tendai Mhizha defendeu a neces-
sidade de se despolitizar os factos e a ciência e se afastar dogmas. Mas, para ela, 
as estratégias para a mitigar a desinformação passam, também, por desenvolver 
uma resposta autónoma por meio de educação e consciencialização e actualizar 
os limites da liberdade de expressão, enquanto se garante um mercado “aberto” 
de ideias.

“Não podemos fazer a caminhada sózinhos” – PMI 
Por sua vez, Tommaso Di Giovanni, responsável pela área de activação e supor-

lamentou a forma como a propagação da desinformação tem levado pessoas a 
acreditarem, por exemplo, que nicotina é uma das principais causas de doenças. 
Falou de vários países, incluindo grandes potências como os Estados Unidos 
da América e o Reino Unido, que reconheceram os produtos de risco reduzido 
como alternativas seguras para combater a fumaça.
Segundo Tommaso Di Giovanni, a indústria tem estado a fazer o seu papel na 
redução de danos associados ao consumo do tabaco. Disse que a PMI colocou 
avultadas somas de dinheiro para os esforços de redução de danos de tabaco. 
Também falou do caso da Suécia, citando o Snus, produto de risco reduzido 
que se tornou popular naquele país nórdico, como um exemplo da transição de 
fumaça para o mundo livre do fumo.
Estatísticas apresentadas por aquele representante da PMI indicam que há, no 

fumar. “Mas, para aqueles fumantes adultos que, de outra forma, continuarão a 
fumar, queremos providenciar-lhes o acesso e informação sobre alternativas li-

Também na sua apresentação, demostrou, de forma cronológica, as diferentes 

na pesquisa para a disponibilização de produtos mais saudáveis. “Queremos 
responder uma solicitação da sociedade para a mudança, a fornecer um futuro 
melhor, livre da fumaça”, acrescentou, indicando que “para tornar a nossa visão 
uma realidade, estamos a transformar todo o nosso negócio em linha com pro-
dutos livres do fumo”.

-
vencer todos os actuais fumantes adultos que pretendem continuar a fumar a 
transitarem para produtos livres da fumaça, o quanto cedo possível”..
Mas, de acordo com Di Giovanni, a indústria não pode caminhar sozinha. “Com 
a combinação certa de liderança governamental e apoio da saúde pública e so-

os media podem desempenhar, fornecendo informação correcta. Tommaso Di 
Giovanni também enfatizou que a melhor solução é parar de fumar, mas reco-
nheceu que há, em todo o mundo, milhões de pessoas que não conseguem parar, 
pelo que devem ter acesso aos produtos de risco reduzido.
Por sua vez, HarounaLy, igualmente da PMI, onde dirige a área de Assuntos 
Externos, repisou a necessidade de se criar um ambiente propício para acabar 

informação factual, também sublinhando que a accessibilidade dos produtos de 
risco reduzido deve ser um ponto importante.

Redução de danos de tabaco
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“Moçambique tomou uma posição errada”
Uma vez mais Moçambi-

que voltou a abster-se 
de condenar a Rússia 
nas Nações Unidas, na 

votação que decorreu na passada 

quarta-feira, de uma resolução que 

visava condenar a anexação de ter-

ritórios ucranianos. A posição não 

agradou o embaixador-cessante da 

França em Moçambique, David 

Izzo, que disse ter dificuldades em 

perceber a posição de neutralidade 

de Moçambique.

Em entrevista ao SAVANA, na 

passada sexta-feira, por ocasião do 

término da sua missão diplomáti-

ca em Moçambique, Izzo diz que 

Moçambique está a assumir uma 

atitude errada e que devia ganhar 

coragem e dizer ao seu amigo russo 

que também está do lado errado, 

que o terror que está a infligir aos 

ucranianos está a ter consequên-

cias negativas em Moçambique e 

reflecte-se na subida da inflação 

e consequente alto custo de vida. 

Considera que a Rússia que ajudou 

Moçambique a conquistar a sua 

independência não é a mesma que 

está a invadir a Ucrânia. 

O diplomata fala também da 

questão do terrorismo que assola 

a província de Cabo Delgado e da 

possível retoma das actividades por 

parte da multinacional francesa 

Total em Afungi.  

Terminou a sua missão em Mo-

çambique. Que avaliação faz das 

relações bilaterais entre França e 

Moçambique?

Vou embora, depois de um pouco 

mais de três anos como embaixador. 

Foram três anos muito positivos, 

frutíferos, conseguimos grandes 

avanços em matéria de cooperação 

e no âmbito da agenda política en-

tre França e Moçambique, apesar 

de adversidades externas que se ve-

rificaram.

Que adversidades foram essas?

A Covid-19 foi uma adversidade 

que impediu construir laços como 

nós queríamos, após a visita do mi-

nistro francês das Relações Exte-

riores a Moçambique em finais de 

Fevereiro de 2020. 

Uma agenda bilateral foi definida 

naquele momento e três semanas 

depois chegou a crise sanitária que 

trouxe dificuldades para avançar ra-

pidamente como muitos moçambi-

canos e franceses queriam com essa 

visita. 

Apesar da pandemia, o Presidente 

de Moçambique visitou o Presi-

dente francês ano passado, em Pa-

ris, e foi recebido no Palácio do Eli-

seu, no âmbito do financiamento às 

economias africanas, após a crise de 

Covid-19. 

Houve um segundo encontro em 

Bruxelas, em Fevereiro deste ano, 

à margem da cimeira União Euro-

peia e União africana, organizada 

sob a presidência francesa da União 

Europeia.

Houve avanços assinaláveis, assi-

namos acordos e várias parcerias 

para acompanhar o país na resposta 

humanitária junto às populações 

que sofrem da violência em Cabo 

Delgado. 

Criei, aqui na embaixada, um fun-

do de bolsas para elevar o número 

de estudantes moçambicanos que 

têm a possibilidade de fazer estu-

dos universitários na França. Gran-

de parte dessas bolsas é financiada 

pelo sector privado. Nós é que es-

colhemos os estudantes através de 

uma plataforma, complice france, na 

Universidade Pedagógica em Ma-

puto. 

Bolsas são muito boas, mas sabe-

mos que as necessidades são muito 

grandes, nunca vamos responder 

cabalmente às necessidades com 

bolsas de estudos na França. O 

importante é criar centros de for-

mação em Moçambique junto às 

liticamente, é uma página que se fe-
cha e outra que se abre, após a crise 
das dívidas ocultas. Cheguei depois, 
o país estava fora do acordo com
o FMI, os países doadores tinham
parado de fazer o apoio orçamental. 
A situação era complicada e nesse
aspecto eu quero saudar o empe-
nho do Governo moçambicano que
sempre acreditou nessa negociação
e investiu nessa negociação e o fac-
to de ter nomeado o antigo minis-
tro da Economia e Finanças como
primeiro-ministro. Essa decisão foi
bem acolhida pela comunidade in-
ternacional e vista como continui-
dade política nesse empenho polí-
tico pelo FMI e pelas instituições
financeiras internacionais. 
Podemos esperar que a breve tre-
cho a França retome o apoio di-
recto ao orçamento do Estado?
A França nunca foi embora. A
Agência Francesa de Desenvolvi-
mento (AFD) sempre esteve aqui
e assinou contratos de programas
nesse período. A única coisa que
nós paramos, em 2015, foi o apoio
directo ao OE.
O apoio orçamental é outra coisa e
tem vários aspectos a ser conside-
rados, como a boa implementação
do acordo de facilidade de crédito
alargado com o FMI, a questão do
nível de endividamento do país, o
crescimento, entre outros. Mas é
uma questão que tem que ser abor-
dada entre a França e Moçambique
e tem outros países que também já
começaram a pensar nessa perspec-
tiva, mas não tem decisão tomada,
por enquanto. 
Como é que a França olha para os
esforços de combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado?
É uma situação preocupante para
Moçambique. Sabemos muito bem
quais são as consequências para as
populações civis. Falamos de quase
950 mil deslocados, dentro da pro-
víncia de Cabo Delgado. 
Olhamos com olhos positivos a de-
cisão de Moçambique de acolher
forças africanas e de países vizinhos
e amigos para ajudar às Forças Ar-
madas moçambicanas nessa luta
contra grupos jihadistas, em Cabo
Delgado. 
A França, junto com a União Eu-
ropeia, apoia esse esforço de várias
maneiras.
A primeira foi a criação da EUTM
para formação, acompanhamen-
to e aumento das capacidades das
forças moçambicanas no centro de
treinamento de Katembe e de Chi-
moio. Os europeus aprovaram um
orçamento de 89 milhões de euros,
em material não letal, para equipar

as 11 companhias que vão ser trei-

nadas pela EUTM. Estamos a falar

de uniforme, meios de transporte,

hospital de campanha, drones, ócu-

los de visão nocturna, entre outros. 

A UE confirmou um apoio orça-

mental aprovado em Agosto, no

valor de 15 milhões euros, para aju-

dar a SAMIM e comprar também 

material não letal para poder fazer 

melhor o seu trabalho. Estamos em 

discussões com os europeus para 

aprovar um apoio financeiro para 

as forças de defesa do Ruanda em 

Cabo Delgado. 

As companhias formadas pela 

missão de formação da EUTM es-

tão a trazer o resultado desejado?

Estamos no início do processo que 

vai durar dois anos, não se faz um 

soldado eficiente de um dia para 

outro. Está funcionando bem, hou-

ve um ligeiro atraso na chegada dos 

primeiros materiais e vamos ter no-

vos fornecimentos antes do final do 

ano.

 Acho que as duas primeiras com-

panhias já participaram em opera-

ções militares em Cabo Delgado, os 

resultados que me chegaram, não 

sou militar e não estou lá, mas são 

bastante positivos. 

Firmamos uma parceria com o Co-

mité Internacional da Cruz Ver-

melha para assistir, sobretudo, no 

respeito ao direito humanitário em 

combate para que os militares te-

nham um comportamento respon-

sável. Esse foi um pedido expresso 

pelo Governo moçambicano, atra-

vés do seu ministro de defesa. 

Pilhagem de recursos 
Que nova abordagem os investi-

Embaixador da França na hora do adeus 

mentos franceses trazem para que 

deixem de ser vistos como parte 

da pilhagem dos recursos naturais 

africanos, como são vistos em algu-

mas partes do continente? Temos 

o exemplo da extração do urânio

do Níger para as centrais nucleares

francesas num contexto de extremo 

interessadas na exploração desses 

recursos.

 Eu diria que o importante para as 

empresas francesas é justamente 

essa visão de fiscalização pelo Go-

verno moçambicano, pela embaixa-

da, pelos accionistas dessas mesmas 

empresas da França. Sabemos que 

há ONG para poderem fiscalizar as 

empresas para que possam ir além 

das obrigações legais em matéria de 

responsabilidade social.

 A lei moçambicana prevê, por 

exemplo, que todas as empresas es-

trangeiras têm que ter um número 

mínimo de conteúdo local, essas 

empresas têm que trazer riqueza 

para Moçambique, têm que contra-

tar trabalhadores moçambicanos. 

A Total quando estava operando 

em Afungi tinha cinco mil funcio-

nários, dentre os quais 4.800 eram 

moçambicanos. 

Foi muito mais além da meta esta-

belecida pela lei moçambicana. Mas 

o que a Total quis fazer ou quer

fazer no dia que retomar as activi-

dades é ter um conteúdo local mo-

çambicano, conteúdo local de Cabo

Delgado, conteúdo local de Palma

e de Mocímboa da Praia. Isto por-

que sabemos muito bem que essas

empresas vão trazer riquezas para o

País sem dúvida. 

Regresso depende da Total

Como será esse conteúdo local 

para Palma e Mocímboa?

A empresa está desenvolvendo mui-

tos projectos de capacitação, criação 

de pequenas produções agrícolas. A 

Total hoje, apesar do projecto estar 

fechado, está dando um salário para 

cerca de nove mil pessoas para fazer 

actividades que não tem nada a ver 

com o negócio da Total. 

É justamente para fazer com que as 

populações que foram desgraçadas 

possam ter uma receita para comer 

no seu dia-a-dia, e também para fa-

cilitar o retorno das populações que 

estão querendo, voluntariamente, 

retornar para as suas casas, com a 

melhoria da situação de segurança 

em Mocímboa Praia. 

A ideia da Total, quando tiver mi-

lhares de funcionários trabalhando 

no projecto, é comprar o máximo 

possível de produtos junto às co-

munidades. Quando você tem 15 

mil trabalhadores que vão ter que 

comer três vezes por dia é melhor 

comprar ovos, frangos, cenoura e 

alface em Palma e Mocímboa do 

que em Maputo ou trazer tudo da 

África do Sul. 

Como falta o tecido empresarial 

local a Total aproveitou este perío-

do em que o projecto está fechado 

para activar o cultivo de pequenas 

hortaliças familiares para amanhã 

poder fazer compras junto a essas 

populações.

O Estado francês não considera 
que a TotalEnergies está a ser ex-
cessivamente cautelosa em relação 
a um compromisso mais preciso 
com a retoma da sua actividade em 
Palma?
O Governo francês não tem que 

tomar posição. É uma decisão da 

empresa junto dos seus accionistas. 

Moçambique tem 15% no projecto, 

então, participa também da decisão. 

A responsabilidade da Total é maior 

por ser o operador e ter a respon-

sabilidade pelos seus funcionários. 

A Total não quer colocar em risco 

os seus funcionários em matéria de 

segurança seja qual for a naciona-

lidade do funcionário. Eu deixaria 

a empresa tomar essa responsa-

bilidade. Eu sei que temos muitas 

discussões com todos os sectores 

do Governo, das autoridades locais 

para justamente acompanhar a cria-

ção das condições que vão amanhã 

permitir a retomada do projecto. 

O presidente da República tem 

insistido que não sabe porque a 

Total não retoma as actividades, 

alegando que as condições de se-

gurança hoje são melhores em re-

lação ao período em que a multi-

nacional decretou o “força maior”. 

Qual é o seu comentário?

Eu concordo que a situação de se-

gurança é melhor. Os grupos ter-

roristas perderam a sua capacidade 

de controlo territorial. Não há ci-

dades fora do controlo do Estado 

e do Governo moçambicano e isso 

é muito importante. Mas o que ve-

mos é que Cabo Delgado é grande, 

é do tamanho de um país como a 

Áustria, tem lá tropas do Ruanda, 

da SAMIM e de Moçambique. O 

terreno é muito difícil com flores-

tas, as operações militares necessi-

tam de tempo para, justamente, tra-

zerem toda a província às condições 

de segurança.

 Sabemos também que, infelizmen-

te, a violência terrorista não parará 

de um dia para o outro. É muito 

fácil um grupo de cinco a 10 pes-

soas até com dois fuzis  chegarem 

a uma aldeia de campesinos roubar 

alimentos e matar pessoas. A situa-

ção precisa de ser melhorada, o que 

é um processo longo, a deterioração 

demorou e a melhoria da situação 

também demora. Mas eu concordo 

com o PR que a situação é muito 

melhor hoje do que há um ano, 

quando Mocímboa estava fora do 

controlo do Estado e quando Pal-

ma foi atacada.

Então, na opinião do embaixador 

a Total já pode regressar à Palma, 

pese embora remeta essa decisão 

final à própria empresa? 

Não sei. Eu não estou lá. Estou aqui 

em Maputo. É complicado. Para ser 

totalmente transparente, porque 

não estou em Afungi ou Palma es-

tou em Maputo a 2.500 km. Essa 

avaliação tem que ser feita pela em-

presa, pelos sócios da empresa, res-

ponsáveis junto das autoridades do 

Governo, pode ser com o apoio das 

forças armadas africanas que parti-

cipam da criação dessas condições 

de segurança.

A Total tem solicitado pareceres 

da embaixada sobre a possibilida-

de ou não de regresso?

Eu falo diariamente com a Total. O 

calendário é da Total. Eu como em-

baixador e também como consumi-

dor de gás gostaria que o projecto 

fosse retomado sem dúvidas. Es-

pecialmente nesta nova conjuntura 

criada com a invasão russa à Ucrâ-

nia que trouxe uma crise energética 

a nível mundial que faz com que o 

gás se torne ainda mais estratégico.

 Você fala da Total, mas ela não é 

a única empresa em Afungi, está 

também a Exxon, que tem que con-

firmar o seu DFI (Decisão Final 

de Investimento) e começar o seu 

investimento. O projecto da Exxon 

é ainda maior do que o projecto da 

Total. 

trumento, empresa privada, que vai 

trazer know how, tecnologia e in-

vestimento. É um projecto de USD 

25 biliões, é um grande projecto. 

Em todos países onde você tem gás 

e petróleo tem empresas privadas 

que fazem investimentos porque 

não pode ser da responsabilidade 

do Estado investir, porque o Estado 

não tem o know how. 

Pode ser a TotalEnergies, Exxon, 

Eni e podem ser outras empresas. 

Moçambique precisa de investi-

mento privado para explorar as suas 

riquezas. Acho que o importante 

nessa história é que Moçambique 

tenha uma participação directa no 

projecto, criar um quadro legal e 

institucional de exploração dessas 

riquezas que são do povo moçam-

bicano. Promover o conteúdo local, 

controlar os dividendos e tem que 

saber gerir essa fonte de receitas 

que vai chegar amanhã para o be-

nefício da população.

E como é que olha para os deba-

tes em torno da proposta do fundo 

soberano. O Governo acaba de re-

ver a proposta colocando 60% dos 

ganhos para financiar o orçamen-

to do estado e 40% para depositar 

no fundo. 

Há tantos modelos de fundo sobe-

rano. A Noruega tem o seu fundo, 

a Malásia tem o seu fundo, Ango-

la tem outro modelo. Não tem um 

modelo que pode ser visto como 

melhor. É da responsabilidade polí-

tica do Governo moçambicano e da 

Assembleia da República definir o 

seu próprio modelo. Eu não tenho a 

solução mágica para Moçambique 

e não sou eu que vou decidir qual é 

o melhor modelo para o país. O que

foi feito com o apoio de parceiros

foi explicar as vantagens provenien-

tes de vários modelos que existem

para o Banco de Moçambique e

para o Governo moçambicano.

Pode partilhar connosco?

Por exemplo, a Noruega eu acho,

não tenho dados exactos, coloca

mais no fundo do aquilo que usa na

sua despesa orçamental. A Noruega

é um país rico, não precisa de cons-

truir tantas estradas, escolas e hos-

pitais, entre outras infra-estruturas,

como Moçambique precisa. 

Que a Noruega possa poupar mais

é normal, que Moçambique preci-

sa de recursos hoje e amanhã para

investir em benefício de uma popu-

lação que vai dobrar nos próximos

20 anos, então, isso é fundamental.

Por Argunaldo Nhampossa

Neutralidade de Moçambique coloca em causa valores como soberania e integridade conquistados com a independência – David Izzo 
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“A Total não quer colocar em 
risco os seus funcionários em 

matéria de segurança seja 
qual for a nacionalidade do 
funcionário. Eu deixaria a 
empresa tomar essa respon-

sabilidade”

universidades e aumentar a oferta, 

tanto em número como em quali-

ficações. Esse é um projecto que já 

começamos com o sector privado, 

que se vai encarregar de fornecer 

os equipamentos para formação em 

áreas técnicas.

Retoma do programa com o 
FMI
Termina a missão numa altura 
em que Moçambique acaba de re-
tomar os programas de financia-
mento directo ao Orçamento de 
Estado com FMI e com o Banco 
Mundial. Que impacto terá isso 
nas relações entre Moçambique e 
França?
A França é membro do board do 
FMI, uma decisão como essa não 
pode acontecer sem o apoio dos 
países membros do board. Nós 
mantivemos, tanto aqui como em 
Washington, contactos directos 
para acompanhar os esforços da ne-
gociação com a equipa do FMI que 
veio aqui várias vezes desde 2020. 
Nós apoiamos o acordo assinado 
em Abril e aprovado em Maio des-
te ano, que permitiu a retomada do 
apoio orçamental do Banco Mun-
dial à Moçambique. Isso é muito 
importante em vários aspectos. Po-

“Eu como embaixador e 
também como consumidor de 

gás gostaria que o projecto 
fosse retomado sem dúvidas. 
Especialmente nesta nova 
conjuntura criada com a 

invasão russa à Ucrânia que 
trouxe uma crise energética 

a nível mundial que faz 
com que o gás se torne ainda 

mais estratégico”.

empobrecimento da população ni-

gerina?

Não entendo bem a imagem de pi-

lhagem. O país tem recursos, o gás 

não é diferente do rubi e do grafite 

que já são explorados pelas empre-

sas ocidentais, indianas, australia-

nas ou do Brasil.

O recurso está aqui, o país é pro-

prietário desses recursos e assinou 

contractos com a ENI, com Exxon, 

as empresas francesas não são úni-

cas. Estão empresas de todo mundo 

“A total tem que ter uma 
confiança absoluta na capa-
cidade das forças militares e 
da polícia de poder assegurar 
o trabalho sem risco para 15
mil ou 20 mil trabalhadores

que vão chegar ao local”.

O que é importante é que a em-

presa Total não tem forças armadas 

privadas, não tem funcionários da 

Total com armas no sítio, o único 

responsável por garantir a seguran-

ça dos 15 a 20 mil trabalhadores 

do projecto é o Governo moçam-

bicano, através das Forças Armadas 

nacionais e das tropas dos países 

vizinhos e amigos. A Total tem que 

ter uma confiança absoluta na capa-

cidade das forças militares e da po-

lícia de poder assegurar o trabalho 

sem risco para 15 mil ou 20 mil tra-

balhadores que vão chegar ao local.

Tropas ruandesas 
Há um entendimento de que as 

tropas do Ruanda estão ao serviço 

da TotalEnergies, tendo em con-

ta os bastidores para chegarem a 

Moçambique bem como as suas 

áreas de acção.

 Não, eu diria que o Ruanda está 

ao serviço de Moçambique. O gás 

é um ´asset` de riqueza de Mo-

çambique e não é uma riqueza da 

Total ou da França. É uma riqueza 

de Moçambique e do povo moçam-

bicano. A TotalEnergies é um ins-
Continua na pág.  16
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Moçambique voltou a se 
abster de condenar a 
Rússia no Conselho de 
Segurança das Nações 

Unidas. Como é que a França 

olha a neutralidade de Moçambi-

que neste conflito? 

Neste caso a abstenção não 

pode ser neutralidade, porque o 

projecto da resolução era para 

condenar a anexação de territó-

rios ucranianos pela Rússia. O 

seu vizinho invade seu país, faz 

guerra, mata a população civil, 

organiza eleições fantoches e diz 

que 20% do território não é seu 

e pertence-lhe. Tem que ser con-

denado. Um país como Moçam-

bique que está ligado a direitos 

como soberania, integridade 

territorial, direito internacional 

tem que condenar uma guerra 

de invasão ilegal, uma anexação 

ilegal de território, massacre da 

população civil. 

Mantivemos um diálogo com 

Moçambique a esse respeito, um 

diálogo amigável, sobre a posi-

ção de Moçambique versus po-

sição da França e achamos que é 

uma posição errada.

 É que Moçambique, por ter que 

assumir responsabilidade imi-

nente em matéria de paz e segu-

rança no Conselho de Seguran-

ça das ONU, a partir de Janeiro 

de próximo ano, por dois anos, 

vai ter que tomar responsabili-

dades. É uma grande honra e vai 

ter que tomar responsabilidades 

dessa participação do Conselho 

de Segurança. 

Entende ou não a posição de 

Moçambique e como é que é 

esse entendimento?

Honestamente falando, eu como 

embaixador, tenho dificulda-

des em entender essa posição 

de neutralidade versus esse tipo 

de conflito. Não é um conflito 

qualquer, é uma guerra de in-

vasão, uma guerra imperialista 

e uma guerra colonial. Todos os 

valores que Moçambique cons-

truiu como nação independente 

depois de 1974 estão sendo vio-

lados pela invasão da Rússia à 

Ucrânia. É uma guerra colonial 

e imperialista. Eu entendo a his-

tória, a amizade histórica, mas a 

Rússia de hoje mudou, a Rússia 

que invade o seu vizinho que diz 

que o que era teu agora é meu 

não é a Rússia que estava ajudar 

Moçambique a ganhar sua inde-

pendência.

 Observo que a cada votação tem 

menos países que apoiam a Rús-

sia, foram cinco agora. A Rússia 

está sendo o pária de comunida-

de internacional. 

Diz que conversou com as au-

toridades moçambicanas. O 

que é que disse concretamente?

Explicamos a nossa posição e 

entendemos a posição de Mo-

çambique e tentamos convencer 

Moçambique a mudar e defender 

uma neutralidade mais activa. 

Quais os argumentos que às 

autoridades moçambicanas 

apresentam?

É a posição que conheces. São 

conversas bilaterais e multilate-

rais. 

Julga que a posição de Moçam-

bique é um contra-senso tendo 

em conta que Moçambique 

está sendo vítima do terroris-

mo, numa altura em que a UE 

apoia o combate ao terrorismo 

e a Rússia não. 

Eu sou diplomata, não posso 

usar algumas expressões. Acho 

que não é a posição ideal. A si-

tuação de Moçambique no nor-

te não tem nada que ver com o 

que está acontecer na Ucrânia. 

A Ucrânia está sendo invadida 

pelo seu vizinho. Moçambique 

não está sendo invadido, está 

lutando contra uma insurreição 

terrorista de inspiração islâmica 

no norte do país. A UE ajuda 

Moçambique porque quer aju-

dar, Moçambique pediu e pre-

cisa de ajuda. Nós não fazemos 

ligação nem condicionalidades 

entre o nosso apoio junto a Mo-

çambique e a sua posição no 

outro contexto. No entanto, isso 

permite estabelecer um diálogo 

franco e aberto com as autorida-

des moçambicanas e concorda-

mos em quase tudo menos isso 

em particular.

Achamos que Moçambique não 

está tomando a melhor posição, 

pese embora não esteja sozinho 

nessa posição, 25 países africa-

nos votaram a favor da resolução, 

alguns se abstiveram menos que 

a última vez, e Moçambique tem 

a continuidade na abstenção. Eu 

acho que Moçambique está ani-

mado pela boa vontade de pro-

mover o diálogo, promover a sua 

própria experiência de diálogo 

interno com o apoio das Nações 

Unidas que é uma boa coisa e 

por isso apoiamos a entrada de 

Moçambique no Conselho de 

Segurança, porque tinha essa 

vontade de contribuir para a paz, 

segurança e um multilateralismo 

mais forte, só que esta guerra 

nos traz responsabilidades que 

não são fáceis de tomar.

 A que responsabilidades se re-

fere, senhor embaixador?

A responsabilidade de condenar 

a agressão, a responsabilidade de 

apoiar o agredido, a responsabi-

lidade de dizer ao país amigo, no 

caso de Moçambique a Rússia, 

que vocês estão errados, que o 

que vocês estão fazendo é um 

terror e está tendo consequên-

cias negativas para nós. Isto por-

que se Moçambique está a ter 

uma inflação ao redor dos 12%, 

se Moçambique está sofrendo 

uma baixa de 30% nas impor-

tações de fertilizantes são con-

sequências directas desse con-

flito para Moçambique e outros 

países. Todos nós somos vítimas 

da guerra da Rússia na Ucrânia, 

num mundo não precisava dis-

so depois da crise Covid que já 

era complicada. A Rússia está 

tomando uma responsabilidade 

grande para os países africanos 

que vão sofrer de escassez de 

trigo, de inflação, pobreza entre 

outros. O Governo sabe muito 

bem da situação que está vivendo 

e que as consequências são con-

cretas para a população devido 

ao aumento do custo do gás, pe-

tróleo, gasolina, transporte, pão 

etc. Estes aumentos não vieram 

pela operação do espírito santo, 

são consequências da guerra da 

invasão russa à Ucrânia.

Quais podem ser as possíveis 

saídas da guerra entre a Rús-

sia e Ucrânia, nos últimos dias 

há fortes bombardeamentos, 

como também há informações 

que falam de escassez de armas 

para os países ocidentais como 

também para a própria Rússia.

 O problema de escassez de ar-

mas só pode ser da Rússia por-

que não tem acesso a tecnologia 

de ponta. A longo prazo, a Rús-

sia vai ter mais problemas de 

abastecimento do que nós. 

Eu sou diplomata e no final você 

tem que falar com a outra par-

te. Se a diplomacia fosse falar só 

com os amigos seria fácil, mas 

não muito eficiente. A decisão 

deverá ser tomada entre a Ucrâ-

nia e a Rússia negociando a paz. 

Pode ser muito fácil a solução da 

paz, passar pela Rússia sair da 

Ucrânia e a paz está feita. 

Há possibilidade disso?

Possibilidades sempre existem. 

Não vejo boa vontade do lado da 

Rússia de retirar se da Ucrânia. 

Alguém como presidente Putin, 

que está negando a Ucrânia a 

própria existência, é complicado. 

Alguém que está anexando 20% 

do seu território é complicado 

negociar, mas no final terão que 

negociar.

Sete anos após o assassinato de 

Gilles Cistac, que informações 

tem?

Não temos nenhuma informa-

ção. Nós mandamos a cada ano 

um pedido de informação ao 

Governo para que o processo 

não seja extinto e espero que 

um dia tenhamos a resposta. Do 

Governo só recebemos respostas 

protocolares.  

Posição errada
Guerra Rússia-Ucrânia

 Acho que a população de Mo-

çambique de hoje, os jovens que 

estão nascendo hoje, não enten-

deriam que o Governo colocasse 

a maior parte do dinheiro no fun-

do soberano enquanto eles não 

têm possibilidade de ir para a es-

cola, acesso a melhores condições 

de saúde quando comparado com 

as condições que existem hoje.

Terrorismo não é culpa das 
multinacionais  
Algumas correntes apontam 

que a presença de multinacio-

nais ocidentais e de outras par-

tes do mundo em Cabo Delgado 

e o modelo extractivo que usam, 

com poucos benefícios para as 

comunidades locais pode ser 

uma das causas do conflito vio-

lento.

É complicado. O fenómeno do 

terrorismo existe em vários países 

onde não tem a mesma presen-

ça de multinacionais ocidentais 

ou de outros países. Eu diria que 

não é a culpa das multinacionais, 

talvez pode exacerbar, aumentar 

o fenómeno de rejeição, mas não 

pode ser a causa do fenómeno do 

terrorismo.

 O terrorismo começou antes 

de a TotalEnergies contemplar 

Moçambique. Em 2017, a Tota-

lEnergies estava super longe de 

Moçambique, chegou em finais 

de 2019. Conversei com muitos 

Imamos em Cabo Delgado e aqui 

em Maputo, a comunidade mu-

çulmana sabia que tinha tensões 

internas e a criação de mesquitas 

clandestinas. A explosão do fenó-

meno é recente, mas tinha forças 

internas dentro da sociedade que 

permitiram a explosão em 2017, 

com ataque a Mocímboa da Praia 

e depois a exacerbação do fenó-

meno. 

Eu diria que tem vários factores, 

que a pobreza é um deles e não 

só. Temos terrorismo na França 

onde a pobreza é menor do que 

aqui em Moçambique. 

Tem o factor religioso com ten-

dências no islão, com facções ra-

dicais que estão promovendo uma 

aplicação muito rigorista da sha-

ria. O islão tem essas contradi-

ções internas entre a aceitação da 

modernidade e o regresso a uma 

fé mais tradicional.

Eu diria que Moçambique é uma 

vítima de forças externas, nós 

sabemos que tem combatentes 

estrangeiros que chegaram em 

Cabo Delgado vindo de países 

vizinhos e da região dos grandes 

lagos. É um fenómeno muito 

complexo e por isso é difícil e de-

mora ter uma resposta integrada. 

A resposta militar é necessária, 

mas não será suficiente. 

Que tipo de resposta poderá ser 

suficiente?

É preciso desenvolvimento, ge-

ração de emprego, presença mais 

forte de um Estado benfeitor 

através de escolas, hospitais e ou-

tras infra-estruturas. É preciso 

criar condições de esperança para 

os jovens que estão numa situação 

“Neste caso, a abstenção 
[de Moçambique] não pode 

ser neutralidade, porque 
o projecto da resolução era 
para condenar a anexação 
de territórios ucranianos 

pela Rússia. O seu vizinho 
invade seu país, faz guer-
ra, mata a população civil, 
organiza eleições fantoches 
e diz que 20% do território 

não é seu e pertence-lhe. 
Tem que ser condenado.

“Não temos nenhuma 
informação [assassina-
to de Gilles Cistac]. Nós 
mandamos a cada ano 

um pedido de informação 
ao Governo para que o 

processo não seja extinto e 
espero que um dia tenha-

mos a resposta. Do Gover-
no só recebemos respostas 

protocolares”.  

complicada agravada com a crise 
económica que está mais forte 
agora, inclusive com a inflação. 
 É um conjunto global que vai ne-
cessitar tempo e acho que nesse 
conjunto o sector privado nacio-
nal e estrangeiro podem acom-
panhar os esforços do Governo 
e da Comunidade Internacional 
através de parcerias. Temos que 
criar condições numa coligação 
de esforços com o governo, par-
ceiros de cooperação, comunida-
de internacional e sector privado 
para trabalhar no mesmo sentido.
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CORAL FLNG SA IS A SPECIFIC PURPOSE ENTITY
CONSTITUTED TO DEVELOP THE OPERATION OF THE FLOATING UNIT CORAL SOUTH FLNG.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA COMPRA DE ANDAIMES

Coral FLNG S.A (“COMPANY”), é uma SPE registada sob as leis da República de 
Moçambique para o desenvolvimento do Projecto Coral do Sul, o primeiro Projecto de 
GNL em Moçambique, assente numa primeira planta mundial de gás natural liquefeito 
flutuante em águas profundas, convida as empresas interessadas, a enviar uma 
Manifestação de Interesse para, a compra da EMPRESA do material de andaime 
(“Scaffolding”).

O material de Andaime actualmente disponível numa instalação de armazenamento 
em Pemba será vendido à saída da fábrica e nas condições actuais de 
armazenamento, pelo que uma vez vendidos isenta a EMPRESA de fazer futuras 
rectificações, adições ou melhorias.
Os detalhes técnicos do material de Andaimes serão fornecidos às entidades que 
responderem a este pedido de manifestação de interesse.

Documentação Requerida

As empresas interessadas neste convite podem enviar sua Manifestação de Interesse 
(MdI) para participar de um processo DE compra da EMPRESA do material de 
andaime (“Scaffolding”) fornecendo a seguinte informação e documentação 
obrigatória:

1. Cópia do certificado de registo da entidade jurídica comercial, com nome de 
entidade jurídica e pessoa de contacto para a receção de qualificações e 
informações comerciais;

2. Uma cópia da carta de conforto financeira e de capacidade de pagamentos do 
Banco;

3. Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais acionistas e 
beneficiários finais (se não estiver listada na bolsa de valores).

4. Caso a Companhia deseje participar como consórcio ou como joint venture,
informações sobre cada membro de um consórcio ou joint venture e o papel de 
cada participante no projeto potencial. Tal intenção de formar um consórcio ou um

 JV, deve ser apoiada por um Acordo ou "Memorando de Entendimento" 
devidamente assinado por cada entidade do grupo.

As empresas interessadas neste convite podem enviar sua Manifestação de Interesse 
enviando toda a documentação solicitada para o seguinte endereço de e- mail: 
coralflng.procurement@coralflng.com 

IMPORTANTE:
 
O envio de e-mail deve se referir ao assunto de anúncio Público “a compra do material 
de andaime (“Scaffolding”).

Este inquérito não será considerado como um convite para licitação e não representa 
ou constitui qualquer promessa, oferta, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por 
parte da Coral FLNG SA para firmar qualquer acordo ou acordo com você ou com 
qualquer outra Empresa participante neste inquérito.

Todos os dados e informações fornecidos na MdI não serão considerados como um 
compromisso por parte da CORAL FLNG SA de firmar qualquer acordo, nem permitirá 
à sua EMPRESA reivindicar qualquer indenização da CORAL FLNG SA.

Os dados e informações claramente marcados como "confidenciais" fornecidos de 
acordo com esta MdI serão tratados como confidenciais pela CORAL FLNG SA, e não 
serão divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas.

O prazo para envio da Manifestação de Interesse através do e-mail acima indicado 
está definido para 27 de Outubro de 2022.

Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na elaboração da 
Manifestação de Interesse serão de responsabilidade exclusiva das empresas, e serão 
totalmente suportados por tais empresas e que não terão direito a qualquer reembolso 
pela CORAL FLNG SA e tais empresas não terão recurso à CORAL FLNG SA.

  

CORAL FLNG SA IS A SPECIFIC PURPOSE ENTITY
CONSTITUTED TO DEVELOP THE OPERATION OF THE FLOATING UNIT CORAL SOUTH FLNG.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PURCHASE OF SCAFFOLDING

Coral FLNG S.A (“COMPANY”), an SPE registered under the laws of the Republic of 
Mozambique for the development of the Coral South Project, the first LNG project in 
Mozambique based on a first worldwide Deepwater Floating Liquefied Natural Gas 
plant, invites interested companies, to submit an Expression of Interest for purchasing 
from COMPANY the scaffolding material (“Scaffolding”).

The Scaffolding material currently available in a storage facility in Pemba shall be sold 
ex-works and in the current conditions stored, therefore, once they are sold exempt the 
COMPANY of making future rectifications, additions, or improvements.

Technical details of Scaffolding material will be provided to the entities who reply to this 
request for expression of interest.

DOCUMENTATION REQUIRED

Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest (EoI) for 
the purchasing of Scaffolding by providing the following mandatory information and 
documentation:

1.  A copy of the commercial legal entity registration certificate, with legal entity name 
and contact person for receiving qualification and commercial information;

2. A copy of financial and payments capability comfort letter from the Bank.
3. Company and group structure with the list of major shareholders and ultimate 

beneficiaries (if not listed in the stock exchange). 
4. In case Company wish to participate as a consortium or as a joint venture, 

information about each member of consortium or joint venture and role of each 
participant in the potential project. Such intention to form either a consortium or a 
JV, must be supported by an Agreement or “Memorandum of Understanding” duly 
signed by each entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit in English their Expression of Interest 
by sending all the requested documentation to the following email address:
coralflng.procurement@coralflng.com 

IMPORTANT:

The Email submission must refer to the Public Announcement object “Purchase of 
Scaffolding”.

This EoI shall not be considered and does not represent or constitute any promise, offer, 
obligation or commitment of any kind on the part of Coral FLNG SA to enter into any 
agreement or arrangement with you or with any other Company participating in this EoI.

All data and information provided within the application shall not be considered as a 
commitment on the part of CORAL FLNG SA to enter into any agreement or arrangement 
with you, nor shall it entitle any interested party to claim any indemnity from CORAL FLNG 
SA.

Data and information clearly marked as “confidential” provided pursuant to this enquiry 
will be treated as confidential by CORAL FLNG SA, and will not be disclosed to 
non-authorized persons or companies. 
The deadline for submission of Expression of Interest through the email above indicated 
is set for 27th October 2022.

Any costs incurred by the interested companies in preparing the Expression of Interest 
shall be solely the entire responsibility of the companies, and shall be fully born by such 
companies which will not be entitled to any reimbursement by CORAL FLNG SA and such 
companies shall have no recourse to CORAL FLNG SA.
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Cartoon
EDITORIAL
Mais municípios, menos 
qualidade de serviços

Mais municípios, menos qualidade de serviços 

A decisão tomada na sessão da última terça-feira 

do Conselho de Ministros, aumentando de 53 

para 65 o número de municípios no País, deve ter 

caído como um bónus para os partidos políticos que espe-

ram ampliar ainda mais as suas oportunidades de ocupação 

de alguns dos seus membros em funções de administração 

pública, mas é claramente mais um peso para o já stressado 

orçamento do Estado.

Se as actuais autarquias são em si já débeis, dependendo qua-

se todas elas de transferências do Governo central, há muito 

pouco que se pode esperar destas novas circunscrições, em 

termos da sua capacidade de produzir recursos que as tornem 

auto-sustentáveis.

E este é, de facto, o grande problema com que se confronta a 

governação autárquica moçambicana, que, apesar de ter sido 

concebida para desconcentrar poderes e devolvê-los para as 

respectivas comunidades, continua ainda muito concentrado 

no centro, provocando grandes obstáculos quanto ao desen-

volvimento de iniciativas locais.

Há 24 anos que Moçambique iniciou o seu processo de 

municipalização, mas enquanto a concepção inicial de um 

processo gradual poderia ter os seus méritos em termos do 

esforço para o envolvimento dos cidadãos na governação, o 

sistema autárquico em Moçambique continua a ser entendi-

do, na maioria dos casos, a partir da perspectiva de um tubo 

de alimentação usado pelos partidos políticos para distribuir 

favores entre os seus membros ou para premiar membros por 

serviços excepcionais prestados aos seus líderes.

Em certos casos as autarquias locais são tratadas como exten-

são das estruturas locais dos partidos que as governam, su-

jeitando-se, invariavelmente, à velha questão da interferência 

política, com base no fundamento da orientação política que 

os partidos devem prestar às suas estruturas de governação 

ao nível do Estado.

Apesar de na sua concepção mais elementar as autarquias 

locais constituírem o ponto de entrada dos cidadãos na sua 

relação com o poder do Estado, são raros os casos de go-

vernação autárquica onde o processo de tomada de decisões 

resulte da interação entre os munícipes e os seus governantes 

locais. A contínua degradação de infra-estruturas públicas e 

da qualidade de serviços em quase todos os municípios, sem 

qualquer capacidade aparente de intervenção para reverter o 

cenário, atesta ao facto de que os munícipes não têm qualquer 

forma organizada sobre como oferecer os seus préstimos em 

prol do desenvolvimento dos seus próprios municípios.  

Duas razões concorrem para esta situação. A primeira pode 

ter a ver com uma genuína falta de meios para a mobilização 

dos munícipes, mas fundamentalmente resulta do facto de 

que o modelo vertical de governação que se verifica no topo, 

reproduz-se fielmente ao nível da base. Por outro lado, e com 

raras excepções, os dirigentes municipais também entendem 

que na concepção daqueles a quem eles realmente prestam 

contas, o seu papel não é o de produzir resultados. Na maio-

ria dos casos, conta muito ainda a ideia de que a sua capaci-

dade de retenção do poder não depende necessariamente de 

se eles são ou não legitimamente sufragados pelo eleitorado 

local.

Nestas circunstâncias, não há muito incentivo para fazer o 

melhor, e o objectivo para o qual o sistema de autarquias foi 

criado torna-se praticamente inalcançável. 

,

“Se olhares em frente, verás um 

rio”. Esta profecia já tem barbas 

brancas e é do Alexandre 

Chaúque. Já nem me lembro 

bem em que circunstâncias a fixei 

na memória, se foi numa das nossas 

milhares de conversas, se a li num 

registo escrito algures, ou se é um 

verso de uma das letras dos seus 

“blues” cantados em Bitonga. 

O que é certo é que, como a 

profecia não foi feita em Português, 

o que aparece aqui dela é uma 

tradução livre feita por mim, sob 

minha própria conta e risco. Mas a 

liberdade que me concedo vai mais 

além ainda: gosto de usar a frase fora 

do contexto em que foi feita, seja 

ele qual for, para poder adaptá-la às 

diversas circunstâncias em que gosto 

de recorrer a ela. 

É um jogo honesto, considerando que 

o próprio rio, usado como imagem, 

pode ser visto sob vários ângulos: ou 

uma corrente aprisionada e oprimida 

pelas margens, como nos quer fazer 

crer Bertolt Brecht, ou como um 

curso livre, que apenas obedece aos 

caprichos das sinuosidades do curso 

que segue desde a nascente até à 

foz, ou ainda como um obstáculo 

intransponível para o caminhante 

incauto à procura de novos mundos, 

que pode ter ali o marco final do seu 

sonho. 

Alguns dos destinos com os quais 

me cruzei na vida acabaram, na 

verdade, por esbarrar com um rio 

sem travessia possível, a meio do seu 

percurso ou na recta final. 

Em princípios dos anos setenta 

tive a privilegiada oportunidade de 

ver em palco, ao vivo, aquela que, 

durante uma ou duas décadas, foi 

considerada a melhor dançarina de 

marrabenta nos palcos lourenço-

Estátuas de sal 
marquinos. Ou até um pouco mais 

para fora disso. O seu nome de 

guerra era Muchina, e foi durante 

um jantar que o professor Noronha 

Feio ofereceu ao corpo de monitores 

de ginástica que corporizavam 

o seu sonho de trabalho com as 

crianças dos subúrbios nas unidades 

escolares, depois de um monumental 

espectáculo que estes ofereceram 

no Estádio Salazar, para celebrar 

mais um 10 de Junho, Dia da Raça, 

e uns talvez quinhentos anos dos 

Descobrimentos portugueses. Foi na 

Boîte Folclore, e, nessa noite, passou 

por lá também em grande estilo o 

João Gala-Gala. 

O contraste que se estabeleceu entre 

a memória desta noite e a miséria 

e indigência em que fui encontrar 

a Muchina muitos anos mais tarde, 

numa dependência, no interior do 

Bairro do Chamanculo, fizeram-

me estabelecer, sem ter que pensar 

muito, um verdadeiro paralelo entre 

alguns destinos e percursos como os 

de um rio. 

Aconteceu também o mesmo com 

quem, embora não tenha sido 

propriamente um amigo, privou 

comigo diversas vezes, já na fase final 

da vida, que lhe fugiu precocemente, 

e na qual estava reduzido a um 

farrapo da manta de retalhos colorida 

que a sua vida tinha sido e na qual, 

numa carreira fulgurante, brilhou 

no firmamento azul do futebol 

nacional, e com a mesma intensidade 

também desapareceu. Estou a falar 

de Eugénio Nhantumbo, que fez o 

delírio e a alegria dos aficionados do 

futebol em muitas tardes de glória 

nas arenas nacionais. Por associação 

de ideias fazia-me pensar no destino 

do brasileiro Mané Garrincha, que, 

segundo a crónica da época, acabou 

como vendedor de amendoim 

torrado no Estádio do Maracanã, 

aquele mesmo Estádio que ele tinha 

posto de pé em inúmeras ovações 

às suas jogadas geniais durante 

inolvidáveis tardes de glória. 

O Chico António canta: “Todos os 

dias são iguais, faça frio, faça calor. 

Todos os anos são iguais, faça chuva, 

faça sol. O futuro do João Sofrimento 

não passará de uma tosca palhota”. 

O rio que são as nossas vidas e os 

barcos em que nele navegamos 

são tão caprichosos e de fim tão 

imprevisível que fico atordoado 

de indignação com os modernos 

milagreiros da vida, de que o mundo 

anda cheio, seja sob a capa de pastores 

de igreja que tudo curam, até mesmo 

doenças incuráveis, seja sob a capa de 

politiqueiros que se propõem acabar 

com o subdesenvolvimento em dez 

anos com planos prospectivos, ou 

encher de comida os pratos fundos 

da nossa fome com projectos de 

quatrocentos mil hectares ou agro-

industriais disto e daquilo, ou com 

plantio massivo de jatropha ou com 

a distribuição, sem retorno provável, 

de sete “bis” às famílias camponesas, 

cuja única garantia é terem cartões 

de membro do partido, ou ideias 

que se auto-sustentam, num rosário 

de cardápios que bem justificam a 

profunda verdade de que com meias 

verdades se engana os tolos. 

“Se olhares em frente, verás um rio”. 

Este rio tanto pode ser um obstáculo 

onde perecerás com os teus sonhos, 

como um veio caprichoso que te 

permitirá levá-los até ao oceano, e aí 

se abrirão as portas para um mundo 

sem limites. 

Acreditemos nesta última 

possibilidade, por respeito pelo autor 

da profecia. 

SEGUNDA VOLTA
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FILOSO  FEMAS
(MOÇA) Severino Ngoenha, Carlos Carvalho

Apenas saídos do con-

gresso e a dois anos das 

presidenciais, revivemos 

já a angustiante ques-

tão        rebeliana (de Rebelo e 

rebelde) de “quem vai ser o timo-

neiro?”; quem nos vai acorrentar, 

quem será o excelso Moisés capaz 

de aglutinar as tribos dispersas 

e fazer delas um povo, dar-lhes 

uma lei, impor-lhes leviatana-

mente uma moral? Sentimo-nos 

oprimidos (no político, no econó-

mico e até mesmo no militar) por 

Nabucodonosores, mas a nossa 

estranha concepção de liberda-

de e de democracia impele-nos 

a buscar a (o) Correia que nos 

vai acorrentar, o celsius que  fará 

pacto com o diabo (mascarado de 

deus), que abrirá magicamente o 

mar vermelho, transformará tri-

bos em povos e finalmente, nos 

guiará à terra de leite (petróleo) 

e mel (fel).

Na lápide do filósofo judeu Moi-

sés Maimonides (1135- 1204) 

em Israel, estão gravadas frases 

graves que deveriam servir de 

advertência aos oprimidos em 

busca de liberdade: «De Moisés a  

Moisés, nunca houve outro como 

Moisés».

Ao oposto do aviso sábio de  Mai-

monides, uma certa  literatura, a 

pintura mas  sobretudo o cinema 

hollywoodiano se apoderaram da 

figura de Moisés para fabricar he-

róis, espécie de Rambos do passa-

do: criança predestinada e salva-

da nas águas, encontro teofânico 

improvável com Deus,  guia de 

uma absurda  travessia do Mar 

Vermelho, unificador de  tribos 

dispersas e divididas num povo… 

Apesar de a  ciência ser unânime 

sobre o facto de não existirem 

provas da sua existência histórica, 

nem evidências sobre a ocorrên-

cia dos factos que lhe são atribuí-

das, alguns intelectuais recorrem 

a subterfúgios filológicos para 

continuar a alimentar a necessi-

dade que têm de heróis lendários. 

Talvez não seja um acaso que isso 

provenha da psicologia.

Freud, no seu clássico “O Homem 
Moisés e a Religião Monoteísta”, 

empreendeu a alteração etimoló-

gica do nome Moisés.  O psica-

nalista Jacques Lacan consagrou 

o seu Seminário 9, lição 6, à ques-

tão do nome próprio, e Walter 

Benjamim defendeu que atribuir 

um nome àquele que nasce é o 

único acto humano  que se apro-

xima do gesto criador de Deus. A 

marca impressa pelo nome dese-

nharia traços no destino do ho-

mem, sem porém determiná-lo 

de maneira fechada e definitiva. 

Se estes sábios etnocentrados se 

Messianismo (anti-)democrático
tivessem dado a pena de olhar 

para a outra  parte da história, te-

riam descoberto que o nome da 

chamada “Moisés Negra“ (Har-

riet Tubman, campeã da liberda-

de negra nos EUA) é a negação 

do nome dado pelos seus preten-

sos donos  e a escolha, em pri-

meira persona, de um nome que 

corresponde à existência (livre)  

que ela buscava mas, sobretudo, 

teriam aprendido  que a moisida-
de é arrancar escravos das garras 

de todos os Nabucodunosores e 

todas as formas de opressão e res-

titui-los à liberdade. O “Moisés 

negro“ (Marcus Garvey) até con-

seguiu fundar uma companhia de 

navegação ( A Black  Star Line) 
mas não teve a magia de abrir o 

Atlântico em dois ou de fazer os 

seus barcos passarem por  cima  

dele para deixar passar o povo (let 
my  people go). Todos os cientistas 

estão concordes que o Moisés bí-

blico também não teve essa ma-

gia. 

Qual é então o significado e a 

pertinência do personagem de 

Moisés? As religiões monoteístas  

vêem nele o instrumento de Deus 

para libertar o seu  povo, paleon-

tólogos interpretam a sua pre-

sença no Egipto como destinada 

a aprender o conceito de mono-

teísmo criado pelo faraó revo-

lucionário Akhenaton; exegetas 

vêem nele o profeta que – depois 

da teofania – liderou o Êxodo do 

Egipto e a perambulação de 40 

anos pelo deserto – enfrentan-

do povos inimigos, adversidades 

pelo caminho e crises dentro do 

próprio povo. Todavia e contra-

riamente a muitas  crenças, o acto 

mosaico por antonomásia não é a 

travessia no deserto – por sua vez 

reminiscência do mito fundador  

mesopotâmico – mas a Tora onde 

estão inscritos os fundamentos 

das leis (nomos) e dos costumes 

(nomois). Foi através destas leis 

que ele uniu, liderou, organizou, 

participou na sua constituição 

identitária e deu rumo – como 

uma espécie de legislador – ao 

seu povo.

Que a Tora seja semelhante ou 

que use muitas leis de diferentes 

origens – como aquelas então em 

vigor no Egipto de Akhenaton  

ou as incluídas no  Código de 

Hamurabi – não muda o essen-

cial: os líderes morrem e passam 

(o próprio Moisés bíblico não 

entrou na terra prometida) e das 

epopeias dos grandes dirigentes 

ou líderes (mesmo dos maiores) 

são esquecidos; o que perdura são 

as leis quando justas (em defe-

sa dos mais fracos) e produzem 

instituições que transformam os 

costumes.  Napoleão disse uma 

vez: “a minha verdadeira glória 

não é ter vencido quarenta bata-

lhas; Waterloo apagará as lem-

branças de tantas vitórias; o que 

nada apagará, o que viverá eterna-

mente, é o meu código civil“. 

 Moisés, nas três religiões mono-

teístas, é apresentado como um 

profeta, mensageiro de uma ver-

dade que o ultrapassa. O que se 

pede a um profeta é que seja fiel 

à mensagem que lhe foi superior-

mente confiada. Esgotada a sua 

missão, ele cede espaço para que 

a causa possa continuar. É nesse 

sentido que Moisés foi substi-

tuído por Arão para a entrada na 

terra prometida.

Numa transmutação de sentido, 

em democracia o demos (povo) 

tem vocação a ser kratos (a se au-

togovernar), a ser o seu próprio 

Moisés, sem correias de pactos 

– metafísicas,  transcendentais, 

imanentes ou históricas . Pos-

ta a liberdade como o postulado 

essencial da modernidade demo-

crática, com Harriet Tubman e 

contra Walter Benjamim, o povo 

deve autonominar-se. O desa-

fio dialético é entre confiar a sua 

realização como povo a tribunos, 

ou asssumir, através de leis e insti-

tuições, as responsabilidades de se 

auto-governar. 

Na democracia as lideranças po-

líticas cessam de ser  proféticas  

ou encarnações  de um misterium
(ou de uma aliança transcenden-

tal) para serem mandatários (mi-
nisterium)  de uma vontade geral 

que resulta de uma aliança entre 

pessoas que decidem viver juntas 

como iguais.

O povo só cresce quando deixa 

de se fazer  guiar e se torna o seu 

próprio Moisés,  dando-se  leis e 

instituições, a primeira das quais 

é a escola, até porque é dela que 

deverão sair os jurisconsultos e os 

magistrados. 

Apesar do messianismo que se 

lhe conferiu, Mandela governou 

com a lei (ministerium e não mis-
terium) e  essa lei, ipso factum,  ex-

cluía toda e qualquer veleidades 

de vingança, mas também per-

mitiu o afastamento de Zumas e 

respectivos conluiantes mafiosos.

Em todos os processos de cres-

cimento existem momentos de 

flexão. O que não pode acontecer 

é perdermos de vista o essencial: 

a criação de uma sociedade que 

seja coisa de todos, uma socieda-

de cuja legitimidade reside na sua 

capacidade de instituir e manter 

entre os seus cidadãos relações de 

dependência mútua  mas nunca 

de dominação.

A dois anos das eleições, o mais 

importante deveria ser a batalha 

do primado da lei e das institui-

ções. Não devemos fazer Bayéte a 

nada nem  a ninguém, porque não 

podemos ter um outro “hossi” que 

não sejamos nós próprios. 

Contra o messianismo político, 

a democracia implica a radical 

determinação em recusar ser ove-

lhas que obedecem e docilmente 

seguem um pastor, seja ele quem 

for…

Nomeada há pouco mais 

de um mês para a che-

fia do governo britânico, 

Liz Truss iniciou o seu 

mandato de forma desastrosa. Se 

a Rainha Isabel II, de feliz me-

mória, foi a mais longeva sobe-

rana do Reino Unido, a sua ho-

mónima arrisca-se a ser um dos 

mais efémeros chefes de governo 

da história da Velha Albion.

Tão ambiciosa quanto pouco pre-

parada para o lugar, Liz Truss é a 

confirmação de uma tendência 

de declínio do Partido Conser-

vador que, nos dias que correm, 

parece conseguir apenas produzir 

cópias em versão caricatural dos 

seus grandes líderes passados. 

Se Boris Johnson se inspirou na 

figura de Winston Churchill, a 

actual primeira-ministra adop-

tou Margaret Thatcher como seu 

modelo.

Assim, decidiu-se tomar de em-

préstimo a sebenta do liberalismo 

económico da Dama de Ferro, 

sem atender às diferenças con-

Liz, a Breve
Por Edmundo Alves

textuais, considerando que a receita 

thatcheriana, gizada para corrigir o 

modelo de economia do pós-guerra, 

se aplica integralmente ao momento 

presente.

Guiada por uma vulgata ideológica 

a que aderiu acriticamente, adesão 

porventura motivada por uma insufi-

ciência de pensamento próprio sobre 

a governança – como fica patente na 

sua conversão apressada e convenien-

te ao Brexit –, Liz Truss definiu um 

programa económico doutrinário, 

simplificado e dogmático, crente de 

que todos os problemas são reso-

lúveis com base nas mesmas ideias, 

independentemente do tempo e do 

lugar. Ora, o que resultou – ainda que 

com efeitos colaterais não negligen-

ciáveis – nos anos 80, não resultará 

necessariamente na década de 20 do 

século XXI.

A decisão de baixar a taxa máxima 

de imposto sobre os rendimentos, 

prontamente repudiada por muitos 

dos deputados do seu partido, o que 

a obrigou a um recuo, num contexto 

de aumento de custos para cidadãos 

e empresas, é resultado desta aborda-

gem ideológica que, além de pouco 

conservadora, pois os conservadores 

nutrem uma prudente desconfiança 

da abstração e dos grandes sistemas 

de ideias, se revela totalmente des-

locada na conjuntura presente, não 

apenas do ponto de vista da sua efi-

cácia, mas da sua moralidade.

Porém, como sempre sucede aos fiéis 

de uma ideologia, se as medidas não 

produzem o efeito previsto, como 

esta não produziu ao causar pertur-

bação nos mercados, estes não con-

seguem conceder que as premissas 

estão erradas ou são desadequadas à 

conjuntura, antes preferindo acreditar 

que a realidade se engana, tal como os 

marxistas, que explicavam o fracasso 

do seu modelo económico alegando 

desvios à doutrina ou sabotagens do 

pernicioso capitalismo. A transferên-

cia da culpa é o expediente usual para 

manter a bondade da ideologia.

Segundo Truss, se o sistema econó-

mico liberal tem mostrado deficiên-

cias, a resolução não passa por 

ajustá-lo, mas aprofundá-lo, pois 

a culpa não é daquele mas dos 

britânicos que, segundo argu-

mentou, precisam de “mais garra” 

e “aplicação” como condição de 

crescimento económico.

Já Jake Berry, dirigente do Partido 

Conservador, afinando pelo mes-

mo diapasão, alegou – recuando 

em seguida – que era dever dos 

seus concidadãos, face ao aumen-

to dos custos da energia, cortarem 

nos seus consumos (quais?), ou 

procurarem empregos com me-

lhor remuneração (como se tal 

fosse fácil ou sequer, muitas vezes, 

possível). Em suma, a responsabi-

lidade é sempre dos outros.

Presa aos grilhões da doutrina, 

Liz Truss arrisca-se a afundar 

com esta. O problema maior é 

que poderá arrastar consigo não 

apenas um partido histórico, que 

de conservador tem cada vez me-

nos, mas toda uma nação. (jorna-

leconomico.pt)
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Em 1975 Moçambique tornou-se 

País independente, politicamen-

te. A euforia vivida na celebração 

da independência sinonimizava a 

unidade nacional, a moçambicanidade. 

O novo caminho de construção da uni-

dade nacional começava a ganhar cada 

vez mais afirmação mesmo tendo pela 

frente vários desafios criadores de des-

crença nesse processo. Houve em algum 

momento interesse em conceptualizar 

unidade nacional ou, simplesmente, em 

referirmo-nos à ideia, ao sentido?

O discurso político, por alturas da “in-

dependência”, impingia vivamente uma 

forte unidade do Rovuma ao Maputo 

sem discriminação de raça, sexo, religião, 

tribo, região, entre outros. Lutava-se 

contra qualquer tipo de discriminação. 

Fora desta lista, estavam os partidos polí-

ticos existentes em meados de “Setenta”. 

Estes foram excluídos do processo que se 

designou revolucionário. Por que razão? 

Uma delas, provavelmente a mais credível, 

tem a ver com a lógica da arma que faz peso 

na nossa bandeira nacional dando conteúdo 

à perspectiva de compensação pelo trabalho; 

ou seja, quem não trabalhou, quem não lu-

tou, não pegou em armas, não podia dar-se 

ao direito de disputar a comida de igual para 

igual. Assim, a independência política passou 

a ter os seus donos – o povo. No entanto, o 

partido no poder arrogou-se o direito po-

lítico de ser o povo. Com o tempo, o povo 

foi percebendo que não era partido político. 

Os dez anos de luta armada não podiam, de 

forma alguma, equiparar-se ao trabalho po-

lítico-partidário urbano. O “pingo de chuva” 

não podia estar ao lado do fato e gravata, a 

menos que os primeiros se adequassem aos 

novos momentos. Compreende-se o so-

frimento e a universidade das matas. Mas, 

sabendo-se de antemão que o País não 

pertencia aos guerrilheiros, era expectável 

que o movimento armado se transformasse, 

logo em 1974/75, em partido político para, 

em conjunto com os outros, submeter-se ao 

crivo do voto popular. Aceitando a lógica 

do “se” que não faz história, com Mondlane 

ou U. Simango, assumindo que estivessem 

vivos e em posição privilegiada por alturas 

da “independência”, os diferentes partidos 

políticos teriam sido respeitados ao ponto 

de se dar ao povo a oportunidade de decidir 

sobre o seu futuro. Ao invés disso, imperou 

a lógica discursiva que sublinhava que ao 

escravo não se pergunta se quer ser livre, o 

que o fez passar, aparentemente, de um Se-

nhor para outro. “Aparentemente” porque os 

ideais ditos revolucionários impactaram com 

a sua euforia sobre a construção da unidade 

nacional numa nação que passou a viver ao 

ritmo da continuidade e suposta desconti-

nuidade de conflitos político-militares. Os 

“dez anos de luta” foram depois substituídos 

pela chamada guerra dos “dezasseis anos” 

onde o caminho do tempo foi feito com 

muita bala, muito fogo, muita morte, muito 

sofrimento, bastante dificuldade de aproxi-

mação, desentendimentos, “radiotáxi”, 
repolho, revezamento entre bicha (fila) e 
fome, exacerbação do discurso “bla-blá” 
e manutenção de uma moçambicani-
dade em processo de afirmação. Ter-
minado o conflito dos “dezasseis anos”, 
iniciou-se uma nova forma de se fazer 
e de se olhar para a unidade nacional, 
adaptada a uma espécie de mutação 
política, dada a abertura ao multipar-
tidarismo. Hoje, o desafio da unidade 
nacional está centrado no problema 
político-militar em Cabo Delgado. No 
entanto, considerando a importância 
política da unidade nacional, parece-nos 
de grande valia a sua conceptualização. 
Todos imaginamos o sentido de unida-
de nacional, incluindo os políticos, mas 
não sabemos muito bem o que é. Com 
o tempo a mesma vai-se readaptando às 
novas exigências de conformidade polí-
tica e social. O lado abstrato do conceito 
parece prevalecer conforme o interesse 
de sobrevivência política.

O mimetismo da unidade nacional

As duas crónicas anteriores, 

sobre burlas e patologias 

sociais em espaços públicos, 

podem criar a falsa ideia de 

que o assalto diário ao bolso do cida-

dão é uma prática que só se verifica 

entre pessoas singulares, ou anóni-

mas. Infelizmente, vamos descobrir 

que não. 

Exemplo disso é a forma arbitrária, 

arrogante e caprichosa, como titula-

res de espaços e de cargos públicos   

tratam os cidadãos. Se buscarmos os 

Livros de Reclamações preenchidos 

por utentes de serviços com paciên-

cia de escrever e denunciar, ouvire-

mos   histórias arrepiantes capazes 

de encher tantas páginas quantos 

os dias do ano: abusos de poder, co-

branças indevidas de multas e graves 

atropelos a lei, sem que ninguém, 

nos acuda em 90% dos casos. É hu-

milhante, é frustrante! E relatam-se 

reclamações em diferentes níveis e 

escalões de serviços prestados pelo 

Estado.

Lamentavelmente, esses funcioná-

rios são pagos para servir e proteger 

a quem eles “golpeiam”, sem que as 

vítimas tenham oportunidades de 

defesa. E aí valha-nos Deus, ou a 

própria sorte... como aconteceu com 

o sujeito petulante que se aproximou 

para pedir “Uma água”, depois de um 

almoço chique ao domingo!

Os protagonistas dos golpes à luz 

do dia também podem ser funcioná-

rios no exercício das suas funções, e 

não tenhamos receio de afirmar isso, 

quanto mais não seja para ajudar o 

discurso oficial a ser credível, quando 

manda acabar com a impunidade de 

alguns. 

Movidos pela arrrogância, há de fac-

to muitos «inquilinos» intocáveis, 

em espaços públicos. Julgam-se do-

nos e senhores das nossas vidas, tra-

tam-nos com desdém, à luz do dia, 

como se nos prestassem favores por 

serviços que pagamos e lhes pagam 

o salário. Há histórias diárias docu-

mentadas, às centenas.   Histórias e 

episódios reais, tão arrepiantes como 

repugantes, e que certamente se re-

petem por este mundo e cujo trata-

mento mediático, poderia contribuir 

para moralizar a sociedade, curar 

esta patologia social e alimentar a 

nossa esperança.  Por isso, merecem 

ser contadas e encorajadas, como de-

núncia, para a tranquilidade de to-

dos.  

«Na esperança de que a vida melho-

re... mesmo sem termos a certeza», 

como bem cantaram,   e proclama-

ram, tantas celebridades sociais:   

músicos, gestores públicos, líderes 

espirituais e religiosos, reformistas, 

activistas cívicos,   chefes políticos, 

enfim, cada um com motivações pró-

prias.

«A situação já não muda!», dizem os 

desalentados. «A verdade dói, mas 

isto está pior do que uma SELVA», 

afirmam os extremistas e mais cépti-

cos, incluindo líderes de outros con-

tinentes com pesadas responsabili-

dades mundiais que já se sentem no 

jardim dos deuses! 

E nós, os desgraçados do Terceiro 

Mundo, ou  «no Resto do Mundo», 

como nos classificam aqueles que se 

julgam viver nas «sociedades com a 

mais perfeita prosperidade e coesão 

social que a humanidade já cons-

truiu»...? 

De facto, nem oito nem oitenta. Es-

tamos mal, é verdade, mas nada de 

complexos ao ponto de ocultar os 

nossos defeitos, a pretexto de uma 

boa imagem institucional.   Escon-

der, também não nos parece uma boa 

opção. Aliás, sobre isso, o meu mes-

tre, ensinava há mais de 50 anos o 

seguinte:

«Os problemas só são resolvidos, 

quando são colocados. Quando um 

problema não é posto, não se resol-

ve, porque não se conhece».   Fique 

então claro que sem fazer a apologia 

de ninguém, vamos pôr o dedo na 

ferida, buscando soluções para este 

mal social que é a caça ao dinheiro 

com atropelos a inocentes! E, «ou 

nos matam ou quê!», como diz o an-

golano da rua.    

Por vezes, temos a triste impressão 

que somos todos confundidos, tipo 

farinha do mesmo saco, nessa caça 

ao dinheiro sem regras e sem escrú-

pulos. A história da burladora que 

se infiltrou numa clínica, simulando 

falta de recursos para tratar um falso 

sangramento durante a gravidez, é 

um bom exemplo dessa caça no fun-

do da pirâmide. Depois, relatamos 

o caso do jovem bem vestido que   

“almoçou sem uma gota de água”, e 

andou pelas ruas pedindo dinheiro, 

indiscriminadamente. Hoje traze-

mos o caso do funcionário de estado 

que inventa multas, para obter mais 

comissões no fim do mês. Verdadei-

ramente de alto a baixo, é urgente 

travar essas práticas. 

Como? Estimulando a denúncia pú-

blica deste comportamento no caso 

de pessoas singulares e aperfeiçoan-

do a fiscalização, o controlo e a outras 

medidas de correcção na atitude dos 

funcionários de serviços públicos. 

É inaceitável que orgãos da adminis-

tração do estado violem a lei à luz do 

dia! Até para proteger a imagem dos 

seus titulares. Infelizmente, isto está 

a contecer em massa, nas ruas e nos 

gabinetes. E está a ser devidamente 

documentado, com todo o respeito 

que essas instituições merecem. A 

corrida a percentagens e   comissões 

está a levar-nos à prática cega de 

esquemas diabólicos   que arrastam 

gente sem ética, como folhas secas 

ao vento.

Infelizmente, o Criador da humani-

dade não colocou sensores nos olhos 

de ninguém, capazes de detectar 

quem é honesto e quem é ladrão. 

Por isso, não temos outra alternativa 

senão fazer denúncias, educar o ser 

humano e corrigi-lo todos os dias.

*Jornalista e escritor angolano

Golpes à luz do dia – A necessária trilogia!
Por Tazuary Nkeita*
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www.zap.co.mzLIGUE JÁ!  95 500 

CARREGUE E FIQUE SEMPRE
LIGADO À SUA TV!

FAÇA COMO O DANILO

ACUMULA SALDO
 NÃO PERDE DIAS DE SERVIÇO
 TEM SEMPRE OS CANAIS LIGADOS

SABIA QUE
AO CARREGAR
A SUA ZAP ANTES
DE EXPIRAR:

VAMOS FALAR SOBRE
CARREGAMENTOS?

Acompanhe em di-
recto e exclusivo na 
ZAP, esta sexta-fei-
ra, dia 21 de Outu-
bro, as 21h:15Min, 
a  transmissão  do 
grande clássico por-
tuguês, “FC Porto 

,  
no canal Sport TV 
África, nas posições 
20 (SD) e 21 (HD), 
no pacote ZAP pre-
mium.

O FC Porto, irá re-
ceber no estádio do 
Dragão, o SL Ben-

dérbi da tempora-
da 2022/23, sendo 
que, este jogo é de 
grande importância 
para ambas equi-
pas, porque trata-se 
de 2 extraordinários 
clubes portugueses.

-
tra-se na 2ª posi-
ção, com 3 pontos 
de diferença, tendo 
o maior rival o SL 

, que encon-
tra-se na liderança 
do campeonato.

O FC Porto, está 
ciente que terá um 
jogo extremamente 
difícil, mesmo es-
tando a atravessar 
um dos melhores 
momentos em ter-
mos de resultados, 
tendo em conside-
raçao, os 5 últimos 
jogos.

O  esta 
invencível, sendo 
que, não vai querer 

ACOMPANHE EM DIRECTO E EXCLUSIVO NO DIA 21 DE OUTUBRO,                 
A DESFORRA ENTRE O FC PORTO E O SL BENFICA

perder a liderança, uma vez, que uma derrota com-
promete a sua posição de líder no campeonato, ape-
sar do estado do , que se encontra com 
lesão muscular, estando em processo de recuperação.

Acompanhe este jogo, que promete grandes emoções 
do melhor do futebol português,  mantenha o seu pa-
cote activo porque o “Melhor que há, é na ZAP que 
Dá».
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sorteio da poule de apu-
ramento ao campeonato 
nacional do próximo ano já 
foi realizado, ainda que de 

permeio com algumas hesitações, 

isto porque inicialmente o  mesmo 

sofreu um adiamento depois de se 

ter constatado que havia alguns 

clubes em situação irregular. Tudo 

por conta de não terem inscrito 

atempadamente os seus jogadores 

no FIFA CONECT. 

No total  foram sete os clubes ex-

cluídos, nomeadamente Clube de 

Gaza, União Desportiva  de Zava-

la e Temusa   Costa do  Sol de Za-

vala (Inhambane), Mini mundo de 

Inchope (Manica), Sumeia FC de 

Mocuba (Zambézia) e Atlético de 

Sanjala e Universidade Pedagógica 

(Niassa).

 Assim, a zona Sul será protago-

nizada pelas seguintes  equipas: 

Desportivo da Matola, ESFA FC 

de Boane, Matchedje de Mapu-

to, Estrela Vermelha de Maputo, 

Clube de Gaza, Clube de Chibuto 

( Gaza) e Ferroviário de Inhamba-

ne.

A zona Centro compreenderá as 

seguintes equipas: Ferroviário de 

Quelimane, Chingale, Bagamoio 

FC de Moatize (Tete), Textáfrica 

(Manica),  Liga Desportiva  e Es-

trela Vermelha (Sofala).

 Finalmente, a  zona Norte vai 

comportar as formações seguintes: 

Estrela Vermelha e  Matchedje sérios candidatos pela zona Sul, mas...

Águas passadas não movem moinhos
Por Paulo Mubalo

Associação Desportiva de Pemba, 

Baia FC de Pemba (Cabo Delga-

do), Desportivo de  Nacala e Spor-

ting (Nampula.

Destas formações, algumas já mili-

taram no campeonato nacional de 

futebol, tais são os casos do Textá-

frica, por sinal o primeiro campão 

nacional de Moçambique inde-

pendente, Ferroviário de Queli-

mane, Chingale de Tete, Estrela 

Vermelha da Beira, Associação 

Desportiva de Pemba, Desportivo 

de Nacala e Sporting de Nampula.

Na verdade, espera-se uma com-

petiç norte, nte, na zonalidades de 

luatrem Chingale de Tete, Liga 

Desportiva de Sofala e Ferrovi, o 

Desportivo da matola, , Matched-

jão bastante renhida, sendo que na 

zona Sul, a luta será intensa  par-

ticularmente nos confrontos em 

que tiverem como protagonistas, o 

Desportivo da Matola, Matchedje 

de Maputo, Estrela Vermelha, as 

mais destacadas candidatas à as-

censão ao Moçambola.

Na zona Centro, Textáfrica de 

Chimoio,  Chingale de Tete, Liga 

Desportiva de Sofala e Ferroviário 

de Quelimane são as que reúnem 

, à priori, mais probabilidades de 

lutarem pelo título.

Finalmente, na zona Norte, as duas 

equipas de Nampula são as que des 

certamente tenham uma palavta a 

adize.o, ainda que as rwedtramtes 

form,açSofala e Ferrovi, o Despor-

tivo da matola, , Matchedjão algu-

ma garantia de lutarem pelo título. 

Mas claro, as restantes formações 

certamente terão uma palavra a 

dizer.

Estrela Vermelha junta o 
útil ao agradável 
 2022 é um ano com sabor especial 

para a equipa do Estrela Vermelha, 

pois para além de  ter se apurado 

para a poule com possibilidades 

intactas de ascender ao Moçam-

bola do próximo ano, conseguiu 

realizar um sonho: a inauguração 

do seu campo em Marracuene, 

uma infra-estrutura a fazer inveja 

alguns clubes históricos do País. 

Para Abílio Chibanga ( Belito), di-

rector de futebol daquela colectivi-

dade, a fase  que se segue   e é im-

pore se segue  se segue?rmelha,,é 

decisiva e crucial, daí que “ é im-

portante começarmos bem, o que 

passa por ganharmos os primeiros 

jogos, pois a poule de apuramento 

é uma prova muita curta e pode-se 

fazer analogia com uma prova de 

meio fundo, no atletismo, em que 

a resistência e a velocidade devem 

estar na mó de cima. É uma fase 

que não permite solavancos” . 

Chibanga acrescenta que a prepa-

ração do clube não começa agora 

na poule, pois “desde o início do 

campeonato sempre jogou para 

ascender ao Moçambola, daí que 

vamos intensificar a nossa pre-

paração, tanto do ponto de vista 

técnico-táctico, como do ponto 

de vista psicológico e estrutural.  

Aliás, o lugar do Estrela Vermelha 

é no Moçambola e nós queremos 

colocá-lo no seu devido lugar.  E 

não queremos de maneira nenhu-

ma decepcionar ou defraudar os 

nossos adeptos, até porque será 

uma mais-valia jogarmos em nos-

sa própria casa. A perspectiva é de 

ascender ao Moçambola , é impor-

tante que a equipa esteja bem em 

todos os aspectos.

Temos a vantagem de que todos 

os nossos  jogos serão disputados 

no nosso campo, e é sempre bom 

jogar-se na sua própria casa, dian-

te do seu público  e isso significa 

que vamos ter o 12ª jogador, que 

é a claque. Os jogadores vão sen-

tir o calor da claque,  ainda que a 

responsabilidade seja por via disso 

mais acrescida, já que os jogos se-

rão no nosso “Quartel General”.   

A aposta na formação no Estrela 

Vermelha  já está a dar resultados, 

bastando olhar para a composição 

da equipa. A este respeito, o direc-

tor de futebol do Estrela Vermelha 

afirma que há na equipa principal 

de futebol cerca de oito atletas saí-

dos da  formação, os quais são titu-

lares indiscutíveis, o que significa 

que existe um trabalho que está 

a ser levado a cabo no clube com 

muita seriedade, com treinadores 

competentes, os quais dão também 

primazia  não só à parte técnica, 

mas também educativa, porque  a 

filosofia é de formar o homem na 

sua plenitude.  

“Resumindo, apostamos em for-

mar uma equipa com uma mes-

cla de jogadores de casa, mas não 

vedando a inclusão de outros joga-

dores de fora que possam agregar 

valor” .

O nosso entrevistado diz que o 

campeonato da cidade foi  mui-

to competitivo porque estavam lá 

grandes equipas, incluindo clubes 

históricos do panorama desportivo 

nacional, como o caso do Maxa-

quene e Desportivo. 

 “Foi uma prova competitiva com 

equipas de boa qualidade, e repare 

que exigiu-se muito esforço dos jo-

gadores porque jogava-se também 

ao meio da semana. As equipas se 

bateram bem e para o Estrela foi 

positivo porque conseguimos o 

apuramento para a poule”.

Abílio Chibanga afirma que o Es-

trela Vermelha não arrancou bem 

no campeonato, pois teve algumas 

dificuldades derivadas do facto de 

“ termos ficado dois anos parados 

devido à pandemia da Covid-19,  

e,  como se jogava ao meio e fim-

-de-semana, tivemos vários joga-

dores lesionados, porque não esta-

vam habituados a ser submetidos a 

este tipo de competição. O resulta-

do é que sete a oito jogadores fica-

ram lesionados e isto condicionou 

a prestação da equipa no arranque 

do campeonato”.

 Esclarece que ao longo da prova 

a equipa foi se reencontrando, foi 

ganhando mais maturidade e tra-

quejo, foi assimilando os processos 

técnico-tácticos e “acabamos con-

seguindo o apuramento à poule, o 

que era o nosso primeiro grande 

objectivo”. 

Contra todas as expec-

tativas, o Ferroviário 

da Beira foi afastado 

da Taça CAF, ao per-

der por três bolas sem respos-

ta, diante do Diable Noirs do 

Congo, em partida da segunda  

“mão”, da segunda e última eli-

minatória de apuramento à fase 

de grupos daquela competição.

O afastamento da equipa mo-

çambicana foi um verdadeiro 

balde de água  fria, depois da 

vit Diante do a,sante.por 1<-0 

e lesotho por - 2- venceram as 

seychelles e caso nque, prova 

que terdo mais confortória, no 

Estádio Nacional de Zimpeto, 

por 2-1, num despique em  que 

teve tudo para sair com um re-

sultado mais confortável.

 Com este desaire Moçambique 

está praticamente riscado das 

competições sob égide da CAF, 

tendo em conta que o nosso 

campeão , a Associação Black 

Bulls foi, também afastada da 

liga dos campeões, pelo Petro 

de Luanda.

Resta aos locomotivas da Bei-

ra concentrarem as suas forças 

para a   conquista da Taça de 

Ferroviário da Beira afastado
Moçambique, prova na qual 

terão de vencer a Associação 

Desportiva de Vilankulo para 

chegarem à final.

Isto porque no que ao Moçam-

bola diz respeito  praticamente 

vão lutar para se manter nos 

lugares cimeiros da competição. 

Convenhamos, que tratou-se 

de um ano mau para a turma 

beirense, comandada por Wed-

son Nyirenda.

Mambinhas prateados
Apesar de não terem consegui-

do revalidar o título, a prestação 

dos Mambinhas , no torneio da 

COSAFA foi boa, até porque 

só perderam na final diante da 

Zâmbia, por uma bola a zero.

 Claramente ficou demonstrado 

que o pais tem  jogadores pro-

missores e que caso não caiam 

em veleidades exacerbadas tra-

rão muitas alegrias à selecção 

principal. De salientar que os 

Mambinhas venceram antes as 

Seychelles por  5-1, Angola por 

1-0 e Lesotho por – 2-1.

 É  caso para dizer que o futuro 

já começou.

Novo “Quarte General” do Estrela Vermelha, com dimensões para acolher jogos do Moçambola       

Abílio Chibanga
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Red Bull é considerada culpada

ARed Bull foi considerada culpada por quebrar o tecto orçamental da Fór-

mula 1 pelo órgão regulador a nível mundial do desporto motorizado, a 

FIA.

A Red Bull ultrapassou o limite de USD 145 milhões em 2021, disse 

a FIA, acrescentando que a ofensa foi “menor”, a menor das duas categorias de 

violação.

Isso significa que a equipe excedeu o limite em menos de 5%, ou USD 7,25 mi-

lhões.

Tanto a Red Bull como a Aston Martin, também foram consideradas culpadas de 

uma violação processual do limite.

A FIA não revelou o valor pelo qual a Red Bull ultrapassou o limite ou quais as 

penalidades que seriam aplicadas. Mas afirmou que estava “actualmente a determi-

nar a acção apropriada”.

A Red Bull disse, em comunicado, que observou as descobertas da FIA “com sur-

presa e decepção”. Ambas as equipes têm a possibilidade de recorrer da decisão!

A Red Bull acrescentou: “A nossa submissão de 2021 estava abaixo do limite de 

custo, então precisamos rever cuidadosamente as descobertas da FIA, pois conti-

nuamos a acreditar que os custos relevantes estão abaixo do limite de custo de 2021.

As potenciais penalidades para uma violação ‘menor’ incluem: uma repreensão; re-

dução de pontos do campeonato de pilotos e/ou construtores para a temporada em 

questão; suspensão de uma ou mais provas do campeonato, limitações em testes 

aerodinâmicos ou outros e redução do tecto de custos da equipe.

A declaração da FIA acrescenta ainda: “No que diz respeito a este primeiro ano de 

aplicação dos regulamentos financeiros, a intervenção da administração do limite 

de custos da FIA limitou-se a rever as apresentações feitas pelos concorrentes e que 

nenhuma investigação formal completa foi lançada”.

Uma violação processual não é um gasto excessivo, mas sim uma falha no preen-

chimento correto dos formulários. Williams também foi considerada culpada e 

multada em USD 25.000 no início deste ano.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, repetiu a sua crença de que a equipe estava 

abaixo do tecto orçamental em 2021, uma temporada em que o piloto da Red 

Bull, Max Verstappen, venceu uma disputa acesa pelo campeonato, com o piloto 

da Mercedes, Lewis Hamilton, em circunstâncias controversas na última corrida 

do campeonato.

“Estamos muito confiantes de que estamos dentro do limite e dos regulamentos 

financeiros”, disse Horner.

“Ficamos chocados com as especulações e acusações que foram feitas por outras 

equipes. Esperamos que a FIA conclua seu processo e esperamos para ver o que 

sai. Qualquer coisa que não seja conformidade, ficaremos extremamente surpresos.”

Além do potencial de recurso, a Red Bull também têm a oportunidade de entrar 

em um ‘acordo’ com a FIA.

Nesse cenário, uma equipe aceita sua culpa e a FIA impõe uma penalidade que 

considera adequada.

Se não for possível chegar a um acordo, a disputa irá para um painel de julgamento 

de juízes independentes, que analisará o caso e chegará a uma conclusão se a in-

fração deve ser punida.

Se a equipe ainda não estiver satisfeita depois disso, pode levar o caso ao tribunal 

internacional de apelo da FIA.

A Aston Martin não comentou, mas entende-se que a sua posição é de que gas-

taram menos do que o valor total do tecto orçamental em 2021 e lamentam a 

acusação de violação, centrada em protocolos administrativos que reflectem o que 

consideram uma interpretação regulatória complexa.

O chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que mesmo uma violação “me-

nor” era uma ofensa significativa e detalhou o valor de um gasto excessivo para a 

competitividade de uma equipe.

Binotto disse: “Se houver uma violação, a penalidade deve ser significativa. Nosso 

carro foi desenvolvido respeitando o tecto orçamental e sabemos o quanto mesmo 

uma pequena violação implicaria no desempenho.

“USD 5 milhões são cerca de meio segundo, USD 1-2 milhões são 0,1-0,2 se-

gundos, o que pode ser a diferença entre o segundo no grid e a pole.

O chefe da equipe Mercedes F1, Toto Wolff, também pediu transparência sobre o 

processo usado para chegar à avaliação de qualquer infracção.

CURIOSIDADES
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Pedro Madruga (Texto)

21 Portões de Outubro
- É verdade, camarada, Tiago. Paz sem saúde é uma casa sem tecto.
- Mais verdade ainda  e justa deve ser a nossa paz.

- Agora sim. Estamos completos nesta fraternidade dos portões de Outu-

bro. A guardiã do quarto Poder ainda deve saber conjugar o verbo...

*

- Desde quando é que falas sozinho, meu amigo Kota de Família?

- Falar até falo um pouco. Só estava aqui a ler umas coisinhas em voz alta, 

Felismina.

- Mas, então, conta-me como estão as coisas por aqui. Há anos que não 

vinha para estes lados...

- Xihhh. Só temos por aí nos jornais. Todo importante. São vidas largas, 

Kota?

- Ohhhh. Nada disso. Eu quando sou chamado para servir não faço rogado.

- Mas não vai responder a uma pergunta com outra, oh Felismina. Venha 

daí!

- Nós não somos confusos, nem nada. Até porque primeiro fomos saudar 

Dom Francisco Chimoio. Mas como tínhamos a missão de ir defender o 

nosso pão fomos lá ao mercado mostrar com quantos barcos pesca nesta 

terra...

- E essa missão deu algum resultado favorável?

- Epah, parar é morrer, meu amigo Kota de Família. Nós esticamos todos os 

verbos. As lições que aprendemos. Pelo menos como não somos a fauna das 

passagens automáticas, Epah, escrevemos por escrito...

- Pelos vistos inspiração não vos falta...

- Claramente. Até porque aprendemos a ter o orgulho pela nossa terra. E 

como sempre alerta o Comando Geral Bernardino Rafael, é preciso carregar 

a bandeira com orgulho.

- São esses que não nos devem deixar cair no desânimo. O Chefe do Estado 

Maior de Exército não fica a contar navios.

- Pois, claro, Felismina.

*

- Então, qual é a surpresa para o obreiro da Paz?

- Surpresa é surpresa, Kota de Família.

- Para o Dambuza temos a certeza de que o Sol amanhã será uma bola 

enorme tão quente como as 83 primaveras que ele vai colher. Mais detalhes 

só na hora certa....

- Hum...! Isso cheira a peixe bem grelhado...

 - Sabes muito tu, Kota. Peixe lá do Bambene onde aprendeu a pescar ...

- E eu posso vir com a malta? Tou-a-pidir, querida Felismina. Esse progra-

ma não posso perder de nenhuma das maneiras...

- Okay, até lá é só garantires o teu contributo. Uso o mesmo número para 

movimentar os valores da festa. Para bom entendedor meia-panela é festa!

- Exactamente. Então não é. Ainda sou o Kota desta Família....

Naíta Ussene (Fotos)
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Oministro do Transportes 

e Comunicações, Mateus 

Magala, acredita que a me-

lhoria do serviço de trans-

porte nos grandes aglomerados po-

pulacionais em Moçambique passa 

pela capitalização do transporte 

ferroviário.

Magala defendeu esse pensamen-

to em declarações aos jornalistas, à 

margem de uma visita ao Corredor 

-

“Vamos fazer a revisão do ´mas-

ter plan` [plano director] e essa 

revisão contempla muito a uti-

lização do transporte ferroviá-

Mateus Magala avançou que a visão 

do Governo é a capitalização da ex-

periência e dos casos de sucesso no 

recurso ao transporte ferroviário, vi-

O transporte ferroviário será maximi-

zado numa lógica de complementari-

dade com o rodoviário, numa pers-

autoridades querem estabilizar a crise 

no sistema de transportes, através de 

intervenções que produziram resul-

Magala defendeu a modernização 

dos corredores moçambicanos e a 

geração de maiores benefícios para as 

“Estamos felizes e vimos aquilo que 

nós queremos ver num corredor de 

desenvolvimento, vimos uma infra-

-estrutura [ferro-portuária moderna, 

organização, operações portuárias e  

ferroviárias, mas também vimos o de-

senvolvimento humano a acontecer a 

favor dos moçambicanos”, enfatizou 

-

monstrar que a aposta no desenvol-

vimento dos corredores está no bom 

caminho, Mateus Magala assinalou 

que os investimentos devem gerar 

Nacala quer depender 

mais de Nacala
-

-

blicas do Malawi, Jacob Hara, disse 

que a modernização e expansão do 

-

mento das importações e exportações 

-

-

so maior porto, porque com uma ca-

pacidade mais elevada, é claramente 

a rota mais curta em comparação 

com os outros portos que usamos”, 

afirmou Hara, em declarações aos 

principalmente fertilizantes, o minis-

avançou que o Malawi ainda tem de 

recorrer a portos mais distantes para 

realizar o seu comércio internacional, 

nomeadamente, Dar es Salaam, na 

Tanzânia, Durban, na África do Sul, 

que percorrem longas distâncias 

para assegurar as nossas impor-

Com a capacidade de manuseamen-

Malawi vai aumentar as suas impor-

tações e exportações, dinamizando a 

-

portes e Comunicações de Moçam-

bique avançou que as obras de mo-

avançadas, devendo terminar no final 

“Estamos felizes com o que vemos 

aqui e a ambição dos dois países [Mo-

çambique e Malawi] é aumentar a ca-

de introdução de equipamentos e 

métodos de operação e gestão mais 

-

seou cerca de 2,9 milhões de tonela-

das, das quais cerca de 400 mil tone-

ladas, correspondentes a 13%, foram 

-

-estrutura estão avaliadas em mais de 

USD 270 milhões e são financiadas 

Aeroporto de Nacala
Mateus Magala manifestou optimis-

mo em relação à dinamização do trá-

-

servar que o empreendimento regista 

actualmente cinco voos semanais, à 

Magala notou que a utilização do ae-

a importância estratégica económica 

-

canas que precisam de impressionar os investidores do o&g 

que está tudo a voltar ao normal na martirizada província de 

mesmo a pena manter o “blackout” noticioso lá para o norte?

Daltónica por certo no que se passa ao lado, as preocupações 

decidiu emitir uma postura sobre a circulação junto ao seu 

redes sociais, os burocratas lá do sítio se apressaram a recuar, 

procurando afastar a senhora da fotografia, do tipo a gaffe

-

bres em crescendo, um falido que não é falso, resolveu dar o 

-

joso” tem agora a sua imagem em camisetes de protesto e os 

tambores dos antigos vendedores de peixe no local rufam in-

2014 e que aguarda que o alcatrão extravase o território e 

-

dos e empreiteiros já rompeu várias vezes lá para os lados 

“lista cinzenta”, a propósito de fiabilidade das instituições 

financeiras e jurídicas no que toca a cambalachos de lava-

criminosos no banco dos réus e a cumprirem sentenças de 

Estão de volta à escolinha do barulho as duas propostas de 

Resta saber se os ouvidos estiveram atentos a tudo o que os 

vários intervenientes disseram sobre o que devia ser melho-

Mais 12 autarquias foram aprovadas pelo executivo, e a 

proposta será certamente acolhida  pelos representantes do 

Dos 23 países africanos que votaram a favor da resolução da 

-

-

eles estejam na lista dos países mais prósperos do continente, 

onde ninguém precisa de ser convencido para ir fazer negó-

Moçambique, aparentemente com o rabo preso por causa 

dos 85 milhões de verdinhas das dívidas ocultas, continua 

firme no clube dos abstencionistas, fazendo de contas que 

Em voz baixa
O primeiro processo para o novo conselho jurisdicional do 

batuque e da maçaroca já está em marcha, tendo transitado 

Crise no transporte público

A solução está no aumento do 
transporte ferroviário
- Mateus Magala
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Fidelidade Ímpar celebra 30 anos 
Aseguradora Fidelidade 

Ímpar celebrou, semana 
passada, o trigésimo ani-
versário da sua implanta-

ção em Moçambique, num even-
to, em Maputo, que contou com 
a presença do Primeiro-Ministro, 
Adriano Maleiane. Há 30 anos, a 
Fidelidade Ímpar assumia o com-
promisso de se tornar uma empre-
sa de excelência na área de seguros, 
um sector que dava os primeiros 
passos com a abertura do mercado 
à iniciativa privada, mas chave para 
a economia moçambicana.

Na sua intervenção, Adriano Ma-

leiane, após ter focado o relevante 

crescimento do sector de seguros 

no país nos últimos anos, reconhe-

ceu que o mercado nacional ainda 

necessita de muita literacia, exor-

tando ainda as seguradoras a cria-

rem mais produtos para a popula-

ção de baixa renda. 

“Queríamos incentivar a Fidelidade 

Ímpar e outras seguradoras presen-

tes no mercado, para continuarem 

a inovar e a expandir os seus servi-

ços a nível do território nacional de 

modo a assegurar uma maior apro-

ximação da população aos produtos 

e serviços do sector, contribuindo, 

deste modo, para o contínuo desen-

volvimento do nosso país”, frisou.  

Para Manuel Gamito, Presiden-

te do Conselho de Administração 

(PCA) da seguradora, a Fidelidade 

Ímpar é o resultado da visão, es-

forço e dedicação de todos aqueles 

que têm colaborado para fazer evo-

luir aquela que foi a seguradora que 

transformou o mercado segurador 

em Moçambique.

“Contribuímos activamente para o 

desenvolvimento social e económi-

co do País. E estamos certos de que, 

passados 30 anos da sua fundação, 

a Fidelidade Ímpar continua foca-

da em melhor servir as pessoas e as 

empresas”, sublinhou Gamito.

Por seu turno, o CEO da Fideli-

dade, Rogério Campos Henriques, 

considera que “este é mais um mo-

mento especial para todo o Grupo 

Fidelidade, que está presente em 12 

países, pois comemora-se a expe-

riência e reconhecimento acumula-

do pela Ímpar ao longo dos últimos 

30 anos em Moçambique, que este 

ano ficou ainda mais valorizada 

após a criação da Fidelidade Ím-

par, a qual agrega mais de 200 anos 

de história e saber fazer em quatro 

continentes. Não podíamos deixar 

de fazer parte deste momento e 

demonstrar o nosso compromisso 

com os nossos clientes, as equipas 

da Fidelidade Ímpar e com Mo-
çambique.”
Para o CEO da Fidelidade Ímpar, 
Carlos Leitão, “a comemoração dos 
30 anos da Fidelidade Ímpar re-
mete-nos para aquilo que serão os 
próximos 30, em que, certamente, 
continuaremos a desempenhar um 
papel fundamental junto das famí-
lias e empresas moçambicanas. As 
próximas décadas trarão, provavel-
mente, muita inovação e expansão, 
caminhando nós para aquilo que 
melhor sabemos fazer: segurar os 
nossos clientes, os seus projectos 
e sonhos, e servi-los cada vez me-
lhor”.
Para além do Jantar de Gala, teve 
lugar, na Fortaleza de Maputo, um 
evento cultural que contou com 
a presença da Administração da 
empresa, clientes, parceiros e co-
laboradores. Com uma temática 
que pretende honrar a cultura mo-
çambicana, participaram no evento 
artistas de diversas regiões do país, 
numa óptica de inclusão das várias 
manifestações culturais que carac-

terizam a “moçambicanidade”.

Presente em oito províncias mo-

çambicanas, seguradora conta com 

cerca de 330 mil clientes, 200 co-

laboradores e uma rede de mais de 

100 mediadores. 

Associação Algodoeira de 

Moçambique (AAM) 

acaba de ser eleita para 

presidir ao Comité 

Permanente de Produtores do 

Conselho Consultivo do Sec-

tor Privado da associação dos 

governos dos países produtores, 

consumidores e comerciantes do 

algodão. O mandato da AAM à 

frente dos destinos dos maiores 

produtores privados mundiais de 

algodão representados no ICAC 

- International Cotton Advisory 

Committee (Comité Consultivo 

Internacional do Algodão), vai até 

AAM representa privados da indústria mundial do algodão
nal, reconhecido como parceiro pelas 

Nações Unidas, congrega actualmente 

24 países, entre os quais Moçambique 

desde o ano de 2010, que representam 

a esmagadora maioria do algodão pro-

duzido e comercializado no mundo.

A principal função do ICAC é acom-

panhar de perto os acontecimentos que 

afectam a situação global do algodão, 

compilar e disseminar informações 

sobre produção, consumo, comércio 

e preços, e sugerir medidas que pro-

movam benefícios económicos para a 

indústria algodoeira e ser um fórum 

privilegiado para o debate de temas 

pertinentes para o sector. Das suas ac-

tividades consta ainda a assessoria 

técnica e desenvolvimento de pro-

jectos relacionados com a indústria 

do algodão.

A Associação Algodoeira de Mo-

çambique foi criada em 1998 com 

o propósito de promover os in-

teresses do subsector e dos seus 

associados - empresas detentoras 

de contratos de concessão com o 

Estado para o fomento da cultu-

ra do algodão e com fábricas de 

processamento -, tendo-se tornado 

numa das associações com maior 

relevância e intervenção ao nível 

nacional.

Dezembro do próximo ano. 

Esta eleição para liderar o Comité de 

privados do ICAC é, de acordo com 

Francisco Ferreira dos Santos, empre-

sário e presidente AMM, “um mo-

mento muito importante para o País e 

para o nosso subsector do algodão em 

particular”. Conforme explicou, “ape-

sar de a nossa dimensão ser insignifi-

cante na escala global da produção e 

consumo de algodão, esta eleição é um 

reconhecimento tácito da nossa capa-

cidade e trabalho, e também uma boa 

oportunidade de podermos contribuir, 

de uma forma ainda mais efectiva, para 

o desenvolvimento global da cadeia de 

valor do algodão, e para elevar a marca 

de Moçambique”, sublinhou.

O Conselho Consultivo do Sector 

Privado do ICAC tem por missão 

principal promover a comunicação en-

tre o sector privado e os membros do 

ICAC e transmitir-lhes as preocupa-

ções da indústria algodoeira em toda a 

sua cadeira de valor, desde a produção 

da fibra até à sua transformação pela 

indústria têxtil. O ICAC, sediado em 

Washington, nos EUA, é uma associa-

ção internacional e intergovernamen-

tal de países produtores e consumido-

res de algodão, criada em 1939, com 

o objectivo de estabelecer cooperação 

internacional nas questões relativas ao 

algodão. Aquele organismo internacio-

Primeiro-Ministro, Adriano Maleiane, quando era recebido pelos executivos da Fidelidade Ímpar 



Savana 21-10-20222

PUBLICIDADEEVENTOS

Transitex dinamiza sector de oil&gás

A 
Transitex, operador logístico 

e transitário especializado no 

transporte internacional de 

carga porta-a-porta, preten-

de colocar a sua experiência na área 

de transporte ao serviço do sector de 

Petróleo e Gás em Moçambique, que 

pode tornar-se o principal produtor e 

exportador de Gás Natural Liquefei-

to (GNL) da África Austral e Orien-

tal e um dos maiores do continente, 

dadas as suas reservas, associadas à 

posição e localização, consideradas 

estratégicas. 

Membro da Yilport, um dos maiores 

operadores de portos e terminais de 

contentores do mundo, a Transitex 

afigura-se como um parceiro estraté-

Tenista belga vence Standard Bank Open
O 

tenista belga Tibo Colson 
é o grande vencedor do se-
gundo Future da décima 
edição do Standard Bank 

Open, em singulares masculinos, 

após derrotar, no passado domingo, 

nos courts do Jardim Tunduru, o sul-

-africano Dylan Salton por dois sets 

a zero (6-3, 6-3), numa partida que 

durou uma hora e 11 minutos.

Com 22 anos de idade, esta é a pri-

meira vez que Tibo Colson chega a 

uma final de um Future e que tam-

bém conquista um título. O atleta 

ocupa, actualmente, a 847ª posição 

no ranking da ATP (Associação de 

Tenistas Profissionais) e a 39ª da ITF 

(Federação Internacional de Ténis). 

“É o meu primeiro título. Foi a mi-

nha primeira final e não poderia estar 

mais feliz. Estaria radiante mesmo se 

tivesse perdido. Felicito à organiza-

ção e ao patrocinador pela qualida-

de da prova. Tivemos muitos e bons 

atletas, para além de um público es-

pectacular”, frisou.

Em relação ao Top Moz, competição 

para jogadores residentes em Mo-

çambique, Jaime Sigaúque derrotou 

o irmão, Armando Sigaúque, por 

6-4, 6-2, sagrando-se campeão da 

categoria singulares masculinos. Em 

singulares femininos, Ana Vassilis 

conquistou a prova, ao vencer Ohmar 

Fernandes por 6-2 e 6-4. 

Na categoria veteranos B, a dupla 

António Sábado e Sharif Ahmed 

venceu Vitorino Nhabangue e Chris 

Buck por 6/2 e 6/1. Já em singulares, 

José Gonçalves  superou Luís Almei-

da por 6/3 e 6/4.

Esta partida marcou o término da 

décima edição da prova, que mereceu 

uma avaliação positiva do adminis-

trador-delegado do Standard Bank, 

Bernardo Aparício, que se mostrou 

orgulhoso por contribuir para a pro-

moção e engrandecimento da moda-

lidade no País.

“Fazemos um balanço positivo, pois 

pudemos assistir a partidas bastante 

competitivas e de grande qualidade. 

Para nós, é um grande orgulho trazer 

este nível de competição para Mo-

çambique. O Standard Bank Open, 

que tem a componente dos Futures, é 

uma prova que está no calendário da 

ITF. Vamos continuar a apoiar a mo-

dalidade, em particular, e o desporto, 

no geral”, sublinhou. 

Na ocasião, o secretário de Estado 

do Desporto, Carlos Gilberto Men-

des, felicitou o Standard Bank pelo 

apoio que tem prestado ao desporto, 

e considerou que o facto de Moçam-

bique organizar esta competição há 

10 anos demonstra que o País pode 

fazer parte da “família do ténis” a ní-

vel mundial. 

“É uma prova que nos orgulha como 

País. Parabéns ao Standard Bank que, 

uma vez mais, abraçou o desporto da 

melhor forma e ao mais alto nível, e 

por nos proporcionar a oportunidade 

de assistir partidas de ténis de alta 

qualidade”, frisou Carlos Gilberto 

Mendes.

Já o vice-presidente da Federação 

Moçambicana de Ténis (FMT), Vir-

gílio Tivane, mostrou-se feliz por o 

País acolher, dois anos depois, uma 

prova desta dimensão: “Dois anos de-

pois, sem competições internacionais 

devido à pandemia da Covid-19, ti-

vemos tenistas de todo o mundo, que 

competem ao mais alto nível”. 

No passado sábado, 15 de Outubro, 

decorreu a final do segundo Future, 

em pares masculinos, tendo a dupla 

Oleksandr Bielinskyi (Ucrânia) e Pa-

laphoom Kovapitukted (Tailândia) 

derrotado Tibo Colson (Bélgica) e 

Emmett Ward (Estados Unidos da 

América), por dois sets a zero (6-2, 

6-2).

Entretanto, porque Moçambique se 

destaca na região através dos seus 

portos, a Transitex está envolvida no 

transporte de ferro-cromo e carvão 

mineral de Mpumalanga, na África 

do Sul, ao Porto de Maputo, com re-

curso a uma frota de 40 camiões. 

A Transitex refere ainda que “breve-

mente, estará a trabalhar num projec-

to de extracção e exportação de lítio, 

uma substância que está a ser alta-

mente procurada, no mercado mun-

dial, para o fabrico de baterias para 

carros eléctricos e máquinas. São ba-

terias resistentes e menos poluentes, 

sendo, por isso, amigas do ambiente”, 

acrescentou Edel Mico.

gico para entregas deste importante 

recurso energético em mercados asiá-

ticos e europeus, tais como Turquia, 

terminais nórdicos e península ibé-

rica.

Ainda no que diz respeito ao sector 

de Petróleo e Gás, de acordo com 

Edel Mirco, responsável comercial 

para Zona Norte de Moçambique, 

“a empresa pode, ainda, intervir na 

mobilização de maquinaria em todos 

os regimes, temporário e definitivo, 

assim como auxiliar nos processos 

de aquisição de materiais de repo-

sição e reparação de equipamentos, 

desde o transporte com recolhas na 

origem até ao desembaraço adua-

neiro em todos os pontos do País”.

A 
sociedade Mendes, Duarte Rocha e Associados (MDR 

Advogados) acaba de assinalar a passagem da primeira 

década de actividade em Moçambique, marcada por pro-

jectos de expansão de serviços e de recursos humanos da 

empresa. 

Integrada na rede internacional de escritórios e sociedades de ad-

vogados Morais Leitão Legal Circle, a MDR Advogados apre-

senta uma equipa reconhecida internacionalmente pelos mais 

prestigiados diretórios em áreas como Financial and Corporate 

e Project Development. Ainda assim, para Tiago Arouca Men-

des, Managing Partner da MDR Advogados, a satisfação com o 

caminho percorrido não o deixa baixar os braços: “o melhor está 

para vir”. “A excelência absoluta em todas as nossas áreas de acti-

vidade é um objectivo permanente da MDR Advogados. E, dez 

anos depois de termos chegado ao mercado moçambicano, sen-

timos que é tempo de evoluir ainda mais em todos os sectores 

em que operamos”, afirmou Tiago Arouca Mendes, na cerimónia 

comemorativa do décimo aniversário do gabinete de advocacia.   

Entre os sectores que constam do portfólio de serviços da MDR 

Advogados contam-se a energia e recursos naturais, imobiliário, 

infra-estruturas e transportes, bancário e financeiro, investimento 

estrangeiro, parcerias público-privadas, seguros, fundos e gestão 

de investimentos e as telecomunicações e tecnologia.

MDR Advogados 
assinala 10 anos

 Tenista belga Tibo Colson
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Prémios em dinheiro, telemóveis, televisões e motori-
zadas, foi como a plataforma de apostas desportivas 
888bet decidiu entrar para o mercado moçambicano., 
numa campanha denominada Bate a dobrar, com a 
duração de 6 semanas.
Com sede em Londres, a 888bet desdobra-se para o 
continente africano, estando já estabelecida no Qué-
nia, Tanzânia, Zâmbia e mais recentemente em Mo-
çambique. Propriedade da Holding registada na bolsa 
de Londres, a marca actua em mercados regulados, 
adoptando todas as normas de cada país onde está 
inserido, adoptando uma política de qualidade com 
padrões internacionais.
“Este é um marco importante, que nos oferece opor-
tunidade de proporcionar entretenimento desportivo 
aos amantes do desporto no país. A nossa tradição e 
reputação serão uma âncora para tornar-nos lideres 
no mercado moçambicano, através de ofertas compe-
titivas.” Disse Rúben Martins Pinto, Director Geral da 
da 888bet Moçambique.
Rúben Martins Pinto caracterizou Moçambique 
como sendo um país em franco crescimento em 
vários segmentos, tendo destacado a actual per-
formance desportiva de várias modalidades além 
fronteira, elevando a bandeira nacional ao mastro 
mais alto. 
Rúben Martíns Pinto falava num evento de pre-
miação dos vencedores da primeira semana da 
campanha Bate a dobrar, que para além de pro-
porcionar os prémios ganhos nas apostas, man-
tém os bilhetes válidos para o sorteio semanal 
que oferece, uma televisão de 58 polegadas, uma 
motorizada e três telemóveis.
Os sorteados da primeira das seis semanas, re-
presentaram todas as regiões do país, levando os 
prémios para Cidade de Maputo, Beira, Lichinga e 
Pemba. O evento de entrega, teve lugar na passa-
da sexta feira (14 de Outubro), numa das instân-
cias hoteleiras do país.

888Bet chega a Moçambique
com um leque de prémios

O grupo MultiChoice investe forte nas indústrias 
culturais em África e estimula o crescimento das 
suas produções através de várias iniciativas. Uma 
delas é o programa de formação de talentos africa-
nos para a área, as academias da MultiChoice Talent 
Factory, que acabam de graduar 57 novos especia-
listas, oriundos de diferentes países do continente 
africano, em vários ramos técnicos do cinema e da 
televisão. 
Entre os graduados estão dois jovens moçambica-
nos, Melissa Babil e Nelson Faquirá, que se forma-
ram em Lusaka, Zâmbia (que sedia formandos dos 
países da África Austral) numa das três academias 
da MultiChoice Talent Factory. As outras duas estão 
baseadas em Nairobi (África Oriental) e em Lagos 
(África Ocidental). 
Este projecto da MultiChoice forma produtores, 
realizadores e outros técnicos de cinema e de tele-
visão e tem em vista alavancar a indústria africana 
de entretenimento, repleta de histórias emocionan-
tes à espera de serem contadas. É através da for-
mação de jovens talentos nestas áreas que o grupo 
MultiChoice dá o seu contributo à criatividade e 
às indústrias culturais do continente, incluindo 
de Moçambique. 
Esta foi a terceira graduação desde a introdução da 
MultiChoice Talent Factory, que no total já formou 
cerca de 180 jovens técnicos de cinema e de televi-
são oriundos das diferentes regiões de África, à mé-
dia de dois formandos para cada país participante 
por cada turma.
Melissa e Nelson passam a ser o quinto e o sexto 
de Moçambique e vão juntar-se a uma franja de ta-
lentos que com empenho e criatividade são respon-
sáveis, no país, pela revelação de várias histórias 
reveladas no cinema e na televisão, como se pode 
aferir por exemplo nos conteúdos do canal Manin-
gue Magic disponível nas plataformas DStv e GOtv.
Noutros países dos outros graduados, também se 
repercute a importância destas formações, na me-
dida em que é visível o contributo da MultiChoice 
Talent Factory para o seu despontar.
Porque a abundância de histórias da vivência dos 
africanos através dos seus talentos é grande, o pro-
grama já prepara o próximo curso. Brevemente será 
anunciada a turma de 2023 que seguirá 12 (doze) 
meses de formação ministrada por facilitadores das 
Academias -
nais de cinema e televisão, incluindo actores expe-
rimentados como os nigerianos Mofe Duncan e Ayo 

Lijadu ou os produtores zambianos Yoweli Chungu 
e Lawrence Thompson.
A iniciativa MTF é uma comprovada mais-valia, 
também graças às fortes parcerias da MultiChoice 
com organizações renomadas como New York Film 
Association, o Dolby Studios, Canon, Zee World, 
Pan-Atlantic University da Nigéria, Kenyatta Uni-
versity do Quénia e a Universidade da Zâmbia.
888Bet chega a Moçambique com um leque de pré-
mios 
Prémios em dinheiro, telemóveis, televisões e mo-
torizadas, foi como a plataforma de apostas des-
portivas 888bet decidiu entrar para o mercado 
moçambicano., numa campanha denominada Bate 
a dobrar, com a duração de 6 semanas.
Com sede em Londres, a 888bet desdobra-se para 
o continente africano, estando já estabelecida no 
Quénia, Tanzânia, Zâmbia e mais recentemente em 
Moçambique. Propriedade da Holding registada na 
bolsa de Londres, a marca actua em mercados re-
gulados, adoptando todas as normas de cada país 
onde está inserido, adoptando uma política de qua-
lidade com padrões internacionais.
“Este é um marco importante, que nos oferece 
oportunidade de proporcionar entretenimento 
desportivo aos amantes do desporto no país. A 
nossa tradição e reputação serão uma âncora para 
tornar-nos lideres no mercado moçambicano, atra-
vés de ofertas competitivas.” Disse Rúben Martins 
Pinto, Director Geral da da 888bet Moçambique.
Rúben Martins Pinto caracterizou Moçambique 
como sendo um país em franco crescimento em 
vários segmentos, tendo destacado a actual per-
formance desportiva de várias modalidades além 
fronteira, elevando a bandeira nacional ao mastro 
mais alto. 
Rúben Martíns Pinto falava num evento de premia-
ção dos vencedores da primeira semana da campa-
nha Bate a dobrar, que para além de proporcionar 
os prémios ganhos nas apostas, mantém os bilhetes 
válidos para o sorteio semanal que oferece, uma 
televisão de 58 polegadas, uma motorizada e três 
telemóveis.
Os sorteados da primeira das seis semanas, re-
presentaram todas as regiões do país, levando os 
prémios para Cidade de Maputo, Beira, Lichinga e 
Pemba. O evento de entrega, teve lugar na passada 
sexta feira (14 de Outubro), numa das instâncias 
hoteleiras do país.

MultiChoice Talent Factory graduando
 57  técnicos para cinema e televisão

A contagem decrescente para o Campeonato do Mundio 
de Futebol de 2022 no Qatar já começou. O torneio da 
FIFA arranca a 20 de Novembro e vai até 18 de Dezembro 
trazendo 64 emocionantes jogos que em Moçambique 
chegarão em directo e em exclusivo através das únicas 
duas casas do desporto-rei no país: a DStv e a GOtv.
As duas plataformas da MultiChoice Moçambique estarão 
em todos os momentos deste campeonato do mundo 
e vão partilhar ao pormenor com os telespectadores 
moçambicanos através dos seus canais Supersport. O 
Director-Geral da MultiChoice Moçambique, Agnelo Laíce, 
sublinha o entusiasmo da sua equipa em levar o Mundial 
da FIFA aos moçambicanos e a todos que se encontrem 
no país. “As nossas equipas trabalham arduamente para 
assegurar uma grande experiência aos telespectadores,
não só em termos de qualidade de visualização e acesso 
aos jogos mas também em termos de ofertas de valor 
acrescentado, incluindo, mas não se limitando a, análises 
pré e pós-jogo de comentadores de futebol de nível 
mundial”. 
Os vários canais Supersport serão rebaptizados 
especialmente para trazerem a melhor cobertura do maior 
torneio desportivo da história. Na DStv, a SuperSport 
Football Plus (disponível no pacote DStv Grande e mais 
acima) tornar-se-á central para o Mundial de Futebol da 
FIFA, passando a estar 24 horas por dia focado no torneio 
e fornecendo uma cobertura em directo de 56 jogos, 
com a apresentação completa no estúdio de antevisões e 
resenhas bem como de resumos em revista do espectáculo.
A SuperSport Premier League (disponível a partir do 
pacote DStv Grande) vai tornar-se o Campeonato do 
Mundo FIFA, com 24 horas de cobertura em directo de 56 
jogos com comentários em português.
A SuperSport La Liga (disponível a partir do pacote DStv 

Fácil) vai torna-se o FIFA World Cup Select 1, com 24 
horas de emissão e 30 jogos em directo, incluindo os de 
todas as equipas africanas participantes, nomeadamente 
Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia, para além 
de oito jogos em simultâneo, repetições e resumo das 
partidas.  
A SuperSport Variety 1 (disponível a partir do pacote DStv 
Fácil) vai torna-se o FIFA World Cup Select 2, também de 
24 horas de emissão e com 30 jogos em directo, incluindo 
os das equipas africanas, oito jogos em simultâneo e 
repetições e resumo das partidas.
A SuperSport Football (disponível a partir do pacote DStv 
Fácil) vai torna-se na FIFA World Cup Fan Zone, um canal 
de 24 horas dedicado à cobertura e reacção dos adeptos, 
notícias, conferências de imprensa e toda a emoção 
vivida por aqueles que acompanham cada segundo do 
Campeonato Mundial de Futebol da FIFA 2022.
Além disso, a SuperSport Blitz (disponível a partir do 
pacote DStv Fácil) fornecerá notícias dos jogos, antevisões, 
notícias de última hora e entrevistas do Qatar 2022 como 
parte do seu papel habitual de ser o seu balcão único para 
obter a mais recente e maior informação desportiva de 
todo o mundo.
Do lado da GOtv, a SuperSport GOtv Football (disponível 
a partir do pacote GOtv Plus) vai torna-se FIFA World Cup 
Select 2, um canal de 24 horas com 30 jogos em directo, 
com todos das equipas africanas, oito jogos simultâneos, 
repetições, espectáculos e magazines.
A SuperSport GOtv La Liga (disponível no pacote GOtv 
Supa) vai torna-se o FIFA World Cup Central, um canal de 
24 horas centrado no torneio, fornecendo cobertura ao 
vivo de 56 jogos com apresentação completa em estúdio, 
antevisões e resenhas, bem como o resumo em magazines 
directos. 

Mundial de Futebol Qatar 2022: DStv e GOtv Moçambique
 garantem uma cobertura inigualável do campeonato da FIFA
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Os intervenientes da 

indústria de materiais 

de construção reuni-

ram-se, esta segunda-

-feira, na capital do país, para 

estudarem as melhores opções 

visando revolucionar o sector, 

através da criação de empresas 

nacionais capazes de produzir 

materiais com qualidade e pa-

dronizados.

O encontro surge em resposta 

ao desafio colocado pelo pacote 

de medidas de aceleração eco-

nómica (PAE) recentemente 

aprovado pelo governo, que 

aponta para a necessidade do 

fomento de habitação e a dina-

mização da indústria nacional 

de materiais de construção. 

O 
Instituto Nacional de Tec-

nologias de Informação e 

Comunicação (INTIC) 

promoveu, na manhã des-

ta terça-feira, no distrito de Mar-

racuene, província de Maputo, um 

seminário com vista a debater e 

transmitir conhecimentos sobre a ci-

bersegurança aos estudantes do en-

sino secundário. A iniciativa está no 

âmbito do programa de prevenção 

sobre Cyberbullying, ransomeware 
malwares e phishing para estudantes 

do ensino secundário. 

O evento, igualmente enquadrado 

no âmbito das actividades come-

morativas de Outubro como mês 

de consciencialização em segurança 

cibernética, foi dirigido pelo Admi-

nistrador de Marracuene, Shafee Si-

dat, e pelo Administrador Executivo 

do INTIC para a área corporativa, 

Luís Canhemba. 

Na ocasião, Sidat saudou o INTIC, 

tendo referido que a literacia sobre 

cibersegurança, especialmente para 

jovens e adolescentes em idade esco-

lar, é de extrema importância por ser 

Com o intuito de acabar com a desnutrição crónica que 

afecta cerca de 24% da população moçambicana e peri-

ga o crescimento saudável das crianças, foi lançado, esta 

segunda-feira, o programa “ crescer bem“, na província 

de Nampula, norte de Moçambique, uma iniciativa do Gabinete 

da Primeira-Dama, Isaura Nyusi.  

Trata-se de uma iniciativa que visa levar a cabo programas de 

educação nutricional junto da sociedade como um todo, e, em 

particular, as gestantes, mães e cuidadoras, privilegiando as mu-

lheres do meio rural.

O programa compromete-se a capacitar nos próximos cinco 

anos cerca de 2.5 milhões de mulheres no meio rural e bene-

ficiando mais de cinco milhões de crianças no país. Os agentes 

de extensão rural espalhados pelo país serão parte dos dissemi-

nadores das mensagens de mudança de hábitos alimentares no 

âmbito deste programa. 

Intervindo na cerimónia de lançamento do programa, Isau-

ra Nyusi definiu a desnutrição crónica como uma deficiência 

nutricional decorrente da carência de nutrientes fundamentais 

para o funcionamento adequando do organismo humano, que 

tem como consequência deficiente desenvolvimento intelectual 

e físico de carácter irreversível. 

Enquanto isso, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, Celso Correia, referiu que os instrumentos de política 

que orientam as  intervenções na área de desenvolvimento ru-

ral reafirmam que as   transformações do meio rural centram-

-se na mulher e, em particular, na sua disciplina produtiva e no 

seu papel decisivo na produção, processamento, conservação e 

orientação do consumo, onde todos actores são chamados a ser 

emissores de mensagens para mudança de hábitos alimentares. 

Correia destacou que no plano do empoderamento da mulher 

no meio rural, o número de mulheres PACE beneficiárias de 

financiamento aumentou nas últimas duas campanhas agrárias 

de 18% para 36%. Isto, segundo o dirigente, mostra o compro-

misso do governo com a inclusão da mulher no meio rural, cuja 

produção contribui sobremaneira para a garantia de segurança 

alimentar e nutricional das famílias moçambicanas.   

esta a faixa etária vulnerável a vários 

perigos, hoje, presentes nas tecnolo-

gias de informação e comunicação. 

“Nós, recentemente, tivemos um 

ataque cibernético a nível nacional, 

nas instituições públicas, e parece 

que não estávamos preparados. Ago-

ra, começamos com estes debates, 

estes fóruns, para despertar as pes-

soas de que temos que estar prepara-

dos para esta guerra cibernética que 

o mundo está a enfrentar”. Conside-

rou de vital importância a formação, 

pois, a partir dos estudantes, o País 

estará preparado para fazer face aos 

fenómenos desta natureza no futuro. 

Por seu turno, Luís Canhemba refe-

riu que uma das apostas do governo, 

através do INTIC, é transformar a 

internet numa ferramenta cada vez 

mais segura para os utilizadores na-

cionais. 

“Na utilização da internet corremos 

vários perigos, pelo que é necessário 

adoptar um comportamento ade-

quado para proteger as pessoas, a sua 

privacidade e seus dispositivos elec-

trónicos, tais como computadores e 

telefones”, frisou Canhemba. 

A título ilustrativo, Canhemba fri-

sou que um criminoso pode usar os 

meios digitais para ter acesso aos 

seus dados confidenciais guardados 

nos seus dispositivos, apenas por não 

respeitar algumas medidas básicas 

de segurança. 

“No entanto, é necessário adop-

tar boas práticas para o uso seguro, 

consciente e responsável da internet 
em todos quadrantes da sociedade. 

No panorama actual, a segurança 

cibernética não é apenas um risco 

para as instituições, mas também se 

tornou um risco social, há um certo 

tempo a segurança digital deixou de 

ser apenas um assunto técnico do 

sector de tecnologia de informação 

e se tornou uma responsabilidade de 

todos que usam os meios digitais, in-

cluindo, evidentemente, os estudan-

tes”, salientou Canhemba.

Refira-se que nos próximos meses, o 

INTIC tem programadas outras ac-

tividades de formação e capacitação 

a terem lugar em todo o país. 

INTIC promove seminário 
sobre cibersegurança

Foi neste sentido que o ministro 

das Obras Públicas Habitação e 

Recursos Hídricos, Carlos Mes-

quita e o da Indústria e Comércio, 

Silvino Moreno, testemunharam 

a assinatura do Memorando de 

Entendimento entre as duas insti-

tuições, formalizando a parceria vi-

sando infra-estruturação da terra, a 

nível nacional, com a finalidade de 

promover a indústria de materiais 

de construção.

Na ocasião, Mesquita lembrou que 

os materiais de construção jogam 

um papel preponderante, quer para 

a qualidade das obras, quer na mas-

sificação de infra-estruturas, pelo 

que urge trabalhar para garantir 

a devida qualidade dos materiais, 

bem como a acessibilidade para os 

cidadãos, factores que são pre-

ponderantes para o sucesso dos 

programas de habitação exis-

tentes no país. 

Por sua vez, o ministro da In-

dústria e Comércio, Silvino 

Moreno, disse que o País conta 

com 807 empresas formais de 

produção de materiais de cons-

trução, com maior concentração 

na zona sul do País, sendo na 

totalidade empresas micro, pe-

quena e média dimensão.

Apesar do aumento de investi-

mento para a produção de ma-

teriais de construção, Moreno 

assinala que o País continua a 

importar alguns materiais, tais 

como tintas, tubos, chapas de 

zinco. 

Dinamizar a indústria de matérias de construção

“Crescer bem” 
pretende acabar com 
a desnutrição

EVENTOS

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados
a partir das 18h30 - FILHOS DE DEUS

Xima  Bar
Sexta -19h Musica ao vivo
Sabado-18h Musica ao vivo

Domingo dia 23/10- 18h

Karaoke com Salomao Opera

Karamel Bar & Lounge
Quinta, 20/10 -18h Lena de Almeida & DJ Xwell

Sexta, 21/10 -18h After Work, - Cocktails

Sabado, 22/10 -19h Sunset com DJ Xwell
Domingo, 23/10 -10h A Ressaca - Tira Piko

Luís Canhemba, Administrador Executivo do INTIC para a área corporativa, discursando no evento

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.


