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Guerra em Cabo Delgado

“Pelo andar das coisas, é mesmo para atacar o presidente Guebuza” 
— Isálcio Mahanjane
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Greve dos médicos

Assistência médica na quadra festiva 
ameaçada
Por Argunaldo Nhampossa

A 
Associação Médica de 

Moçambique (AMM) 

diz que desta vez é de vez 

e que vai mesmo avançar 

com a paralisação das actividades 

por um período de 21 dias prorro-

gáveis, caso o governo não satis-

faça as reivindicações da classe. 

Em contacto com o SAVANA, 

na manhã desta quarta-feira, o 

presidente da AMM, Milton Ta-

tia, disse que não há margem para 
recuo, alegando que o executivo de 
Filipe Nyusi não satisfez 75% das 
reclamações. 
O governo e a classe médica não 
lograram, em 24 dias de nego-
ciações, alcançar um acordo que 
satisfaça o caderno reivindicativo 
dos profissionais de saúde. 
Deste modo, entendem os médicos 
que perante este quadro de suposta 
falta de compromisso do executivo 
vão mesmo avançar com a parali-
sação das actividades nos hospitais 
nacionais, disponibilizando apenas 
serviços mínimos.   
“A AMM informa que por falta de 
desenvolvimentos nas negociações 
sobre o seu caderno reivindicativo 
com o governo, mantém a convo-
cação da greve nacional da classe 
médica para o dia 05 de Dezem-
bro, por 21 dias prorrogáveis”, dis-
se Milton Tatia. Ou seja, a greve 
deverá, de princípio, terminar no 
dia 25 de Dezembro, em plena 
quadra festiva, período em que, 
normalmente, as unidades sanitá-
rias são altamente pressionadas. 
Os médicos já avisaram que esse 
prazo poderá ser prorrogado por 
tempo indeterminado, caso o exe-
cutivo não resolva as suas inquie-
tações. 
Há riscos de a quadra festiva do 
Natal e do final do ano ser passada 
perante um quadro de restrições de 
serviços médicos, a nível nacional.   
Os médicos mostram-se agasta-
dos com o rumo das negociações, 
apontando que a mudança cons-
tante de interlocutores por parte 
do governo não facilita a conti-
nuidade do diálogo e avanços nas 
negociações. 
Em documento enviado ao jornal, 
que aponta os avanços e retroces-
sos do processo, os médicos recla-
mam de falta de transparência no 

processamento dos seus salários. 

“Até ao momento, nenhum mé-

dico sabe quanto deve auferir e 

quanto é que o Estado o está a de-

ver”, refere a nota.

Acrescentou que os gestores de 

recursos humanos não aceitam 

partilhar as folhas de salários com 

os médicos, sob pretexto de ordens 

superiores.  

Recorde-se que na semana passa-

da, a classe médica queixou-se de 

perseguições e intimidações para 

que os médicos aceitassem os en-

quadramentos na nova Tabela Sa-

larial Única (TSU).   

Os profissionais de saúde referem 

que dos 12 pontos negociados, ha-

via sido alcançado um acordo de 

princípio em oito. Nos restantes 

quatro pontos, não houve acordo 

e careciam de outras negociações, 

tendo o governo solicitado mais 

tempo para reflectir e buscar so-

luções junto de outras instituições 

do Estado.  

25% das preocupações
A AMM refere que dos oito pon-

tos em que se havia alcançado 

acordo, o executivo implementou, 

parcialmente, três apenas, ou seja, 

25% das preocupações.

Apontam que houve um retroces-

so em relação a dois pontos. 

Falam da contagem do tempo na 

carreira de especialistas que não 

têm obedecido ao plasmado no 

decreto 50/2022, facto que está a 

resultar na diminuição do seu tem-

po na carreira e consequente redu-

ção de salário. 

Outro ponto é a diuturnidade 

[atribuído em forma de aumento 

salarial pelo tempo de serviço] es-

pecial que continua sendo mal cal-

culado, no entender daquela classe. 

A AMM avança que a diuturni-

dade foi grandemente reduzida 

quando comparada com o mês de 

Outubro, considerando que foi 

paga em observância ao quantita-

tivo anterior a vigência da TSU.  

A AMM diz que adiou a greve 

que, inicialmente, estava agendada 

para o dia 7 de Novembro, porque, 

após uma reunião com o executivo, 

entre os dias 04 e 05 de Novem-

bro, houve um acordo de princí-

pios para a resolução do caderno 

reivindicativo. Assim, acharam por 

bem dar tempo ao governo para 

buscar soluções de modo a im-

plementar o acordo de princípio. 

Mas o tempo foi andado sem ne-

nhum retorno, o que fez com que 

os profissionais de bata branca re-

digissem cartas ao governo, sem 

qualquer resposta, o que é visto 

como um sinal de arrogância e fal-

ta comprometimento. 

A primeira carta, segundo a 

AMM, foi enviada no dia 07 de 

Novembro, informando ao gover-

no acerca dos pontos do caderno 

reivindicativo não satisfeitos, bem 

como a decisão da remarcação da 

greve para 05 de Dezembro.

A segunda missiva é datada de 15 

de Novembro, na qual solicitavam 

o informe sobre possíveis progres-

sos no caderno reivindicativo, ten-

do o executivo respondido a 23 de 

Novembro. Na resposta do execu-

tivo, constataram que apenas três 

pontos foram parcialmente im-

plementados, o que corresponde a 

25% das reivindicações.

Do acordo de princípio havido 

entre as partes, o governo cum-

priu integralmente em relação à 

manutenção do subsídio de risco 

no quantitativo anterior à imple-

mentação da TSU e a manutenção 

do subsídio de habitação ou renda 

de casa. Cumpriu parcialmente a 

promessa de melhorar o enqua-

dramento dos médicos, apesar dos 

desafios ainda existentes.  

No entanto, a classe médica ma-

nifesta preocupação com a falta de 

cumprimento do grosso dos pon-

tos, que perfazem cerca de 75%. 

Indicam o início da  revisão legis-

lativa para o pagamento das horas 

extraordinárias pela realização de 

trabalho clínico (urgências e ron-

das) aos médicos titulares de car-

gos de direcção e chefia; revisão 

conjunta das condições de traba-

lho para melhorar os cuidados 

prestados aos pacientes; atribuição 

de subsídio de investigação aos 

médicos especialistas, reposição 

de habitação/ renda de casa refe-

rente ao mês de Outubro, antes do 

pagamento do salário de mês de 

Novembro e por fim a correcção 

das reduções salarias do mês de 

Outubro.  

Se, por um lado, houve um acor-

do de princípios em relação aos 

pontos acima referidos, por outro, 

há quatro pontos que, por falta 

de consenso, o executivo tomou, 

unilateralmente, a iniciativa de 

resolvê-los, para o desagrado dos 

médicos.

Os referidos pontos têm que ver 

com a manutenção do subsídio de 

exclusividade em 40%, tendo o go-

verno fixado, sem negociar com os 

médicos, o quantitativo anterior à 

TSU, que é inferior ao estabelecido 

no Regulamento do Estatuto do 

Médico na Administração Pública.

O segundo ponto está relacionado 

com o pagamento da remuneração 

extraordinária de acordo com a 

fórmula constante no regulamento 

acima referido.   

Aqui o executivo pediu tempo 

para reflectir com outros sectores, 

e, passados 24 dias, ainda não deu 

qualquer resposta, com a agravan-

te de estar a subtrair, segundo a 

AMM, 75% do valor estabelecido 

por lei. 

Os médicos exigem o pagamento 

da diuturnidade, de acordo com o 

vencimento líquido, e a sua incor-

poração ao vencimento base, pon-

to que está sendo ignorado pelo 

executivo, como também reduziu 

substancialmente o referido valor. 

Por fim, a classe médica pretende 

ver reajustado o subsídio de loca-

lização em 25% para os médicos 

especialistas colocados fora da 

área do “Grande Maputo” e para 

os médicos de clínica geral colo-

cados fora das capitais provinciais 

e dos grandes centros urbanos.  

No que diz respeito a esta maté-

ria, o executivo, de acordo com a 

AMM, decidiu manter os quan-

titativos anteriores à TSU, o que 

para a classe médica não responde 

à necessidade de fixação de mé-

dicos especialistas, prejudicando 

as populações residentes longe 

dos grandes centros urbanos, bem 

como os poucos médicos coloca-

dos nos referidos locais.  

Serviços mínimos
A greve, segundo a AMM, irá 

abranger todos os médicos em 

serviço na Administração Pública, 

mas salvaguardam a prestação de 
serviços mínimos, obedecendo a 
escalas de trabalho. 
Nas vésperas do arranque da greve 
que havia sido convocada para 07 
de Novembro, a AMM comuni-
cou que a paralisação das activida-
des terá efeitos em serviços como 
consultas externas, cirurgias electi-
vas, exames auxiliares de diagnós-
tico de carácter electivo, procedi-
mentos médicos e diagnósticos 
electivos, incluindo autopsias.
Serão também afectadas activida-
des de ensino em todas as insti-
tuições de formação em saúde do 
sector.
Apesar da paralisação das ativi-
dades, os médicos dizem que vão 
garantir serviços mínimos nas ur-
gências e reanimação. 
Falam de serviços como urgências 
de ginecologia e salas de parto, 
blocos operatórios de urgências, 
serviços de internamento nas en-

fermarias bem como e imagiologia. 

Governo em silêncio 
O ministro da Saúde, Armindo 

Tiago, declinou tecer qualquer 

comentário sobre o assunto. Tiago 

foi abordado pela imprensa, esta 

quarta-feira, à saída do velório da 

Lucas Chomera, antigo ministro e 

deputado da Assembleia da Repú-

blica, que perdeu a vida no passado 

final de semana. 

No entanto, as queixas de falta de 

resolução das preocupações dos 

médicos deitam por terra todo o 

discurso apresentado ao longo da 

semana passada pelo vice-ministro 

da Administração Estatal e Fun-

ção Pública, Inocêncio Impissa.  

O dirigente comunicou que o 

executivo havia encontrado uma 

fórmula airosa para resolver as in-

quietações de todas as classes que 

contestam a TSU. 

Impissa falou das questões apre-

sentadas pela classe dos médicos, 

professores, magistrados entre 

outros, apontando que os únicos 

aspectos que ficaram por resolver 

tinham a ver com pontos particu-

lares e não de classe. 

Médicos entram em greve a partir da proxima segunda-feira
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TSU atrasa salários na Função Pública

Para além da contro-

vérsia em relação aos 

enquadramentos, a 

nova Tabela Salarial 

Única (TSU) está a deixar os 

funcionários públicos com os 

nervos à flor da pele devido 

ao atraso no pagamento das 

remunerações referentes ao 

mês de Novembro.

Por toda a Função Pública 

reina um clima de nervosis-

mo. Há reclamações em tor-

no do atraso no pagamento 

salarial, tendo em conta que, 

regra geral, este é pago de 15 

a 25 de cada mês. De forma a 

tranquilizar os Funcionários e 

Agentes do Estado, as insti-

tuições de tutela estão a emitir 

comunicados pedindo calma e 

compreensão. 

É o caso do Estado Maior 

General das Forças Armadas 

(EMGFA), que em comunica-

ção datada de 30 de Novembro 

e assinada pelo respectivo chefe 

de EMG, Joaquim Mangrasse, 

avisou os militares que o ven-

-Militares e docentes da UEM sem ordenados

cimento do mês de Novem-

bro será pago com um atraso 

relativamente ao habitual.

Como causa aponta a transi-

ção de processamento e pa-

gamento de vencimentos da 

Tabela Salarial Antiga para a 

Tabela Salarial Única.

O EMG apelou a calma, vi-

gilância e prontidão para o 

cumprimento das missões 

confiadas, apontando que logo 

que os constrangimentos fo-

rem sanados, os valores serão 

disponibilizados nas contas do 

militares.  

A Universidade Eduardo 

Mondlane, a mais antiga insti-

tuição pública de ensino supe-

rior em Moçambique, também 

está na mesma situação. Justi-

fica o atraso com a necessidade 

de incorporação dos conteúdos 

da legislação relativa à TSU e 

do novo sistema de processa-

mento de salários, como prin-

cipal causa do atraso. 

“Decorrem trabalhos sob 

coordenação do ministério da 

Economia e Finanças, e espe-

cificamente com o CEDSIF 

[Centro de Desenvolvimento 

de Sistemas de Informação de 

Finanças], no sentido de se pa-

gar o salário baseado na TSU, 

o mais breve possível”, assinala 

o comunicado que apela à pa-

ciência e compreensão da co-

munidade universitária. 

Recorde-se que, esta segunda-

feira, o Ministro da Economia 

e Finanças, Max Tonela, disse 

não haver garantias do paga-

mento do 13º vencimento na 

Função Pública em virtude da 

implementação da TSU, que 

está a absorver as verbas do 

Estado. O dirigente avançou 

que o assunto está em análise 

para um melhor aprofunda-

mento. 



TEMA DA SEMANA4 Savana 02-12-2022

Surgiram nos anos 80 para 

lado a lado com as forças 

do governo da Frelimo, 

combaterem a guerrilha 

da Renamo. Na guerra civil, eles 

ficaram conhecidos pela sua bra-

vura e tenacidade. Submetem-se 

a tratamentos mágico-tradicio-

nais, supostamente para torna-

rem-se imunes às balas do inimi-

go. Mas, na semana passada, eles 

caíram numa trágica barbárie nas 

mãos dos “al-shabaab”. Esses são 

os naparamas, que, no seu regres-

so para defender as suas comuni-

dades, em Cabo Delgado, tive-

ram um reinício em falso. 

São esses homens que, perante o 

avanço da insurgência para a zona 

sul e a incapacidade das forças de 

defesa e segurança estrangeiras, 

decidiram usar suas próprias for-

ças para travar os “al-shabaab”, 

como são localmente conhecidos 

os insurgentes que protagonizam 

ataques, no Norte de Moçambi-

que, desde 5 de Outubro de 2017. 

Tal como a chamada “força local”, 

nos distritos do norte e centro de 

Cabo Delgado, particularmente 

Mueda, Muidumbe, Nangade e 

Macomia, os naparamas, nos dis-

tritos do sul, concretamente em 

Ancuabe, Balama e Montepuez, 

surgiram em resposta à aparente 

incapacidade das Forças de Defesa 

e Segurança (FDS) moçambica-

nas e, agora, estrangeiras, no com-

bate à insurgência que se arrasta já 

há mais de cinco anos.

Na região norte de Cabo Delgado, 

particularmente nos distritos de 

Mueda, Muidumbe e Nangade, 

lembre-se, a “força local” desem-

penhou e continua a desempenhar 

um papel importante no com-

bate à insurgência, muitas vezes 

substituindo as próprias FDS. 

Conforme largamente reportado 

neste Jornal, mesmo no meio de 

gritantes dificuldades, os antigos 

combatentes e milicianos que 

compõem a “força local” conse-

guiram, muitas vezes, repelir os 

“al-shabaab” nas matas de Cabo 

Delgado, perante uma actuação 

evidentemente problemática das 

tropas convencionais, muitas ve-

zes estacionadas nas vilas distritais 

e nas sedes das aldeias.

Em muitos dos combates com 

o inimigo, a “força local” acabou 

tendo de recuar, não por incapa-

cidade humana para o combate, 

como as FDS muitas vezes o fa-

zem, abandonando suas posições, 

permitindo o inimigo assaltar 

equipamento do Estado. Quando 

tem de abandonar as suas posi-

ções, a “força local” o faz, isso sim, 

porque fica sem munições.

A entrada dos naparamas
É neste contexto que, nas últimas 

semanas, vários jovens do sul de 

Cabo Delgado decidiram entrar 

na guerra para, com suas próprias 

forças, e apenas armas brancas, 

como catanas, facas e arcos e fe-

chas, enfrentarem um inimigo 

que, desde 2017, mostrou-se supe-

rior mesmo às forças armadas. Tal 

como na guerra civil, os “novos” 

naparamas [um movimento que 

teve as suas raízes num curandeiro, 

que contava na altura com 27 anos, 

chamado Manuel António] estão a 

submeter-se a tratamentos tradi-

cionais que acreditam imunizá-los 

contra o inimigo. É assim que, nos 

últimos tempos, há cada vez mais 

jovens que se voluntariam a rece-

ber poções mágicas administradas 

por líderes tradicionais locais.

É um dos grupos desses jovens, 

mais de 20, segundo relatos locais, 

que, na quarta-feira da semana 

passada, decidiram lançar uma 

perseguição contra um grupo de 

“al-shabaab”, depois de receberem 

confirmação de uma senhora so-

bre a movimentação do inimigo. 

Mas, sem armas de fogo, apenas 

facas, catanas e arcos e flechas, foi 

um reinício em falso. 

E não é para menos. Pelo menos 

cinco jovens foram mortos de for-

ma trágica pelos al-shabaab. Fo-

ram todos decapitados. Imagens 

chocantes a que o SAVANA teve 

acesso logo depois do acto, e que 

mais tarde começaram a circular 

nas redes sociais da internet, mos-

tram cinco corpos decapitados e 

com cabeças decepadas.

Nas cabeças decepadas dos cinco 

jovens, é possível ver fitas alaran-

jadas à volta da cabeça, o se inter-

preta como parte da magia supos-

tamente para a protecção contra 

o inimigo. Ao que o SAVANA 

apurou, as decapitações da semana 

passada tiveram lugar nas matas 

de Ntele, no distrito de Monte-

puez. Ntele está na ligação entre 

Montepuez e o distrito de Mue-

da. Os corpos foram evacuados no 

mesmo dia para Nhanhupo, cerca 

de 7 km de Nairoto. O seu enterro 

ocorreu no dia seguinte, 5ª feira.

Foi o fim brutal de jovens que 

nada mais fizeram senão tentar 

proteger suas vidas, de suas famí-

lias e de suas comunidades, pe-

rante uma aparente incapacidade 

das FDS de travar o inimigo que, 

do norte ao sul de Cabo Delgado, 

passando pelo centro da província, 

continua a matar e a destruir. 

Aliás, com a confirmação da in-

cursão, em Montepuez, sobe para 

16 o número de distritos da pro-

víncia de Cabo Delgado atingidos 

pela insurgência, desde Outubro 

de 2017. Dos 17 distritos da pro-

víncia, apenas Pemba é que ainda 

não foi alvo dos ataques. 

E, como temos estado a reportar, 

não é só a civis como os napara-

mas que os insurgentes estão a 

matar. Eles têm estado a matar 

militares, nacionais e estrangeiros, 

em confrontos, emboscadas e as-

saltos a bases militares. Aliás, os 

insurgentes acabam de fazer mais 

vítimas nas tropas estrangeiras, 

num ataque em Nkonga, no dis-

trito de Nangade. 

A SAMIM, como é designada a 

missão da Comunidade de De-

senvolvimento da África Austral 

(SADC) que ajuda Moçambi-

que a combater a insurgência, em 

Cabo Delgado, confirmou a morte 

de pelo menos dois soldados, um 

das forças da Tanzânia e outro do 

Botswana. De acordo com um co-

municado da SAMIM, divulgado 

esta quarta-feira, um outro sol-

dado tanzaniano com ferimentos 

ligeiros recebia tratamentos no 

hospital, em Pemba, a capital pro-

vincial de Cabo Delgado. 

Não usar civis como carne 
para canhão
Entretanto, a Rede Moçambicana 

de Defensores de Direitos Huma-

nos (RMDDH), reagiu, de forma 

contundente, ao assassinato de 

cinco naparamas, em Montepuez, 

instando ao governo a parar de 

usar civis como carne para canhão. 

Ao mesmo tempo que condena 

tro e norte da província, a respos-

ta popular contra a incapacidade 

do governo em conter a violên-

cia. Mas, neste momento em que 

mais cinco concidadãos nossos 

foram decapitados na tentativa 

de defender suas comunidades, a 

RMDDH lembra que, quando 

o governo, que possui toda uma 

máquina repressiva para comba-

ter o extremismo violento e outras 

formas de criminalidade, falha na 

protecção dos cidadãos e do seu 

território, essa missão não pode 

ser transferida para aqueles que 

nem arma têm para confrontar o 

inimigo”, refere a rede. 

Para a RMDDH, nem mesmo de 

forma tácita, o Estado não pode 

fazer de conta de que não vê os 

grupos que, à margem da estrutu-

ra de protecção da soberania e de 

garantia da ordem e tranquilidade 

pública, surgem para fazer a vez 

dos agentes do Estado. Mas, para 

a fonte, a face mais visível dessa 

atitude de um Estado a eximir-se 

das suas responsabilidades e a co-

locar civis como carne de canhão é 

quando um comandante-geral da 

Polícia da República de Moçam-

bique (PRM) apela, publicamen-

te, a população a usar facas e ca-

tanas para combater o extremismo 

violento, como fez, Bernardino 

Rafael, em Setembro último, em 

Quissanga, perante as vítimas dos 

ataques. 

Naparamas: um regresso trágico
Tentaram combater os insurgentes e terminaram com cabeças decepadas 

mais este acto vil dos extremistas 

violentos, a RMDDH apela ao 

governo moçambicano para que 

não coloque e nem permita que 

civis sejam carne para canhão na 

guerra do norte de Moçambique. 

De acordo com a Rede hospedada 

pelo Centro para Democracia e 

Desenvolvimento (CDD), a tarefa 

de defesa da soberania e integri-

dade nacional cabe, em primeiro 

lugar, às FDS, e não a grupos sem 

qualquer treinamento militar e 

muito menos material bélico, se-

não fisgas e arcos e flechas. 

“Claro que a entrada dos napara-

mas na guerra contra o extremis-

mo violento é, tal como foi com a 

emergência da força local no cen-

Por Armando Nhantumbo

Naparamas nos tempos do  mítico Manuel António, durante a guerra civil em 
Moçambique

Ressurgimento dos Naparamas termina em tragédia
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Ao segundo dia da leitura da 
sentença do caso das dívi-
das ocultas, o juiz Efigénio 
Baptista trucidou Ndambi 

Guebuza, deixando antever que o 
filho mais velho do antigo chefe de 
Estado, Armando Guebuza, não 
vai escapar a uma pesada pena de 
prisão pelo seu papel no esquema.

Para Baptista, não restam dúvidas de 
que Ndambi Guebuza recebeu USD 
33 milhões para influenciar o pai, 
Presidente da República, à altura da 
execução da trama, Armando Gubu-
za, a aprovar o projeto da Zona pro-
tecção Económica Exclusiva (ZEE).
O magistrado assumiu “ipsis verbis” 
o entendimento da acusação do Mi-
nistério Público de que o projecto 
de protecção da ZEE foi apenas um 
argumento encontrado para a via-
bilização do mega-esquema de cor-
rupção alimentado pelas chamadas 
dívidas ocultas.
Nas palavras de Efigénio Baptista, 
Ndambi Guebuza firmou uma “par-
ceria criminosa” e “pediu dinheiro 
como condição para fazer o projecto 
da Zona Económica Exclusiva ao 
pai”.
Baptista acusou Guebuza de “men-
tir”, ao dizer em Tribunal que não 
conhecia Teófilo Nhangumele, ar-
guido e um dos considerados mem-
bros do núcleo responsável pelo es-
cândalo das dívidas ocultas.

Antes da intervenção do filho mais 
velho do então chefe de Estado 
moçambicano, prosseguiu, o proces-
so de aprovação do que serviria de 
veículo para a fraude, vinha-se arras-
tando, ganhando ímpeto apenas com 
as influências “movidas” por Ndambi 
Guebuza junto do pai.
Durante os primeiros dois dias da 
leitura da sentença, o juiz elevava 
o tom de voz quando era para pro-
nunciar o nome do antigo chefe de 
Estado, Armando Emílio Guebuza, 
o que deixava antever que a pena 
seria dura para o seu filho Ndambi 
Guebuza.   
Sem ainda fazer a qualificação jurí-
dica dos factos, o magistrado tam-
bém deu por “assentes” as imputa-
ções contra Gregório Leão, antigo 
director do Serviço de Informações 
do Estado (SISE), contra o antigo 
director da Inteligência Económica 
desta entidade, António Carlos do 
Rosário, e contra Cipriano Mutota, 
antigo oficial da secreta.
Também considerou alicerçada a 
prova contra Ângela Leão, mu-
lher de Gregório Leão, a sua irmã, 
Mbanda Buque Duque Henning, a 
Renato Matusse, antigo conselhei-
ro político de Armando Guebuza, e 
Inês Moiane, secretária particular do 
antigo chefe de Estado.
Ao assumir quase integralmente 
o libelo acusatório produzido pelo 
Ministério Público, Efigénio Bap-

tista indicou que aqueles arguidos 
poderão passar os próximos anos das 
suas vidas na cadeia.
Não é, por enquanto, líquido, que 
vão cumprir de imediato as penas, 
porque ainda poderão recorrer da 
decisão em primeira instância para 
o Tribunal Superior de Recurso de 
Maputo e para o Tribunal Supremo, 
caso assim o entendam.

Mahanjane parte para o ataque
Ainda no início da leitura da sen-

tença e com o réu Armando Ndam-

bi Guebuza a merecer a primeira 

abordagem individualizada sobre a 

sua participação no esquema frau-

dulento, o advogado Isálcio Mahan-

jane conseguiu notar muitos pontos 

condenatórios, pelo que não tardou 

avançar para o ataque. 

Acusou o juiz de ter, deliberadamen-

te, iniciado pelo réu Ndambi Gue-

buza para atingir o seu pai, Arman-

do Guebuza, que estava na tenda 

instalada na Cadeia de Máxima Se-

gurança da Machava, vulgo Brigada 

Operacional. 

“Parece que o fluxo vai dar ali onde 

se quis desde o início”, disse Mahan-

jane, referindo-se à condenação de 

Ndambi Guebuza. O advogado dei-

xou estas notas ao longo do primeiro 

intervalo do dia, que durou sensivel-

mente uma hora. 

Apesar de ter notado, claramente, 

uma abordagem condenatória aos 

seus constituintes, Isálcio Mahanja-

ne disse que vai esperar até ao fim, 

mas, repetiu que “pelo andar das coi-

sas é mesmo para atacar o presidente 

Guebuza”. Garantiu que vai atacar 

uma decisão desfavorável com aquilo 

que são os meios possíveis e à nossa 

disposição”. 

Processo de arresto atrasou a 
sentença
Na quarta-feira, dia do início da lei-

tura da sentença, o juiz justificou os 

cinco dias da divulgação do acórdão 

com “o volume do processo”, assi-

nalando que quer ler “cada uma das 

1.388 páginas” do acórdão.

“Temos uma sentença de 1.388 pá-

ginas” resultado de um processo com 

“um volume de mais de 30 mil pági-

nas”, disse Efigénio Baptista.

O magistrado considerou imperativa 

a leitura na íntegra de toda a decisão 

para evitar que o veredicto seja alvo 

de contestação judicial por “irregu-

laridades”.

Admitiu ser possível terminar a lei-

tura da sentença em quatro dias e 

não cinco como o tribunal avançou 

na última semana em conferência de 

imprensa. 

“Vamos fazer de tudo para aca-

bar a leitura da sentença em 

quatro dias, mas se não for pos-

sível acredito que vamos aca-

bar em cinco dias”, enfatizou.
Os advogados de alguns dos 19 ar-
guidos do processo consideraram 
normal o prazo inédito de cinco dias 
de leitura da sentença, argumentan-
do com a complexidade e extensão 
do processo.
“É uma sentença que me parece lon-
ga e tinha que ser longa, são 19 réus 
[arguidos] e vamos estar aqui alguns 
dias a ouvir a sentença”, disse Abdul 
Gani, advogado do arguido Gregó-
rio Leão.
O tribunal, prosseguiu, deve levar a 
decisão com pausa e serenidade, para 
evitar que seja impugnada devido a 
“nulidades”.
Rodrigo Rocha, advogado de Ci-
priano Mutota, antigo oficial do 
SISE e arguido, também considerou 
aceitável a duração da leitura da sen-
tença, tendo em conta a “grandeza 
do processo”.
Por seu turno, Casimiro Duarte, 
bastonário da Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique (OAM), en-
tidade que actuou como assistente 
do Ministério Público na acusação, 
também considerou razoável o prazo 
da proferição do acórdão.
“Eu penso que é tempo suficiente, 
porque o processo também é muito 
complexo e bastante longo. Acho ra-
zoáveis os cinco dias”, declarou.
Efigénio Baptista culpou os três me-
ses do processo de arresto pelo adia-
mento da leitura da sentença.
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DOS CHEFES DE FAMÍLIA EM ALGUMAS 
COMUNIDADES NA PROVÍNCIA DO NIASSA

Aires Afonso Mbanze, Cremildo Ribas Dias, Alfredo Vomuchela, Miséria Manuel, 
Iahaia Virgílio Cássido, Aidão Munome, Toni Zito Mussa, Merlindo Manjate e 
Sérgio Jane

29 de Novembro de 2022
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RESUMO

A 
1a secção criminal do Tri-

bunal Judicial da cidade 

de Chimoio, na provín-

cia de Manica, iniciou na 

terça-feira, 29, a julgar um pro-

cesso-crime sumaríssimo em que 

são arrolados a jornalista da Rá-

dio Moçambique, Raquel Jorge e 

seus dois filhos maiores de idade, 

um dos quais único arguido por 

crime de calúnia e difamação 

contra o Estado moçambicano, 

por este ter produzido um vídeo 

satírico sobre a actuação da Polí-

cia de Trânsito (PT), sendo pro-

tagonistas três crianças.

 

Além de Raquel Jorge, no proces-

so são arrolados o filho que terá 

filmado o vídeo e a mãe de Valter 

Danone - o protagonista princi-

pal (mas que não tem a guarda da 

criança), sob tutela do avô.

Os crimes, arrolados pela Procu-

radoria da Cidade de Chimoio, 

resultam do facto de o neto da jor-

nalista (de 6 anos), em sua guarda, 

e outras duas crianças (de cinco 

anos, supostamente vizinhas da 

jornalista), terem aparecido num 

vídeo, encenando à corrupção feita 

Polémica envolvendo crianças em Manica

Caso do vídeo satírico sobre PT acaba em Tribunal
Por André Catueira, em Manica

pela Polícia de Trânsito nas ruas 

do país.

 
O vídeo
No vídeo, que circula nas redes so-

ciais, duas das crianças, incluindo 

o neto da jornalista, se fazem pas-

sar por polícias para matar a fome, 

interpelam e assustam um condu-

tor (interpretado por outra crian-

ça) com multas de 50 mil meticais 

por múltiplas infrações, para no 

final lhe extorquirem dois super 

shake (iogurtes líquidos).

O vídeo foi interpretado pelo Mi-

nistério Público como uma “vul-

garização” dos agentes reguladores 

de trânsito e uma “ofensa e bana-

lização” do Estado moçambicano, 

segundo uma nota do Sindicato 

Nacional de Jornalistas (SNJ), que 

considera a acusação “absurda”.

Valter Danone, neto da jornalista, 

tem canais nas redes sociais Insta-

gram e Youtube onde encena com 

humor temas do quotidiano mo-

çambicano, sendo que o vídeo em 

causa não consta, desde o início do 

julgamento, dos canais, mas está a 

ser muito republicado no facebook.

 
Críticas ao processo
“Do incrível talento de duas crian-

ças, à absoluta falta de sentido de 

humor de uma PGR desocupada 

em Manica”, escreve Tomás Vieira 

Mário, ex-presidente do Conselho 

Superior da Comunicação Social 

de Moçambique, numa mensa-

gem no facebook que acompanha 

o vídeo.

Num vídeo posterior, publicado 

nas redes sociais,  Tomás Vieira 

Mário, que se diz espantado com 

“os procuradores de Chimoio”, 

que “viram no vídeo que parece 

que ninguém mais vê, ninguém 

mais vê neste vídeo algo que ofen-

da o Estado”.

“Difamar um Estado? Como que 

isso ocorre, quais são os elemen-

tos que difamam um Estado? A 

crítica social difama o Estado? A 

opinião através da arte ofende o 

Estado?”, indagou Tomás Vieira 

Mário, alertando para o risco de 

imposição da lei da rolha.

“Acho que isso é um exagero e 

deve ser travado”, precisou Tomas 

Vieira Mário, reiterando que o 

julgamento deve ser servir como 

lição “como que isso não se pode 

fazer”, e apelou que o vídeo seja 

usado como matéria didático da 

ACIPOL e Matalana.

Após duas horas de sessão, o Tri-

bunal interrompeu a audiência 

para criar condições de projeção 

do vídeo na sua sala de sessões, 

mas também para se encontrar 

um perito em imagens para con-

ferir se o menor estava realmente 

a conduzir numa via pública.

 
Sessão remarcada para 27 
de Dezembro
A saída do julgamento, a jornalis-

ta, que tem a guarda do menor e o 

advogado de defesa da família de-

clinaram-se a comentar a sessão.

  Entretanto, o jornalista e Se-

cretário Provincial do Sindicato 

Nacional de Jornalistas (SNJ) 

em Manica, Victor Machirica, 

considerou “inédito e absurdo”, 

o processo-crime contra a jorna-

lista e sua família, por o neto ter 

encenado no vídeo à luz da liber-

dade de expressão, consagrada na 

Constituição da República (CR) 

moçambicana.

“Foi com grande surpresa que to-

mamos conhecimento de um caso 

inédito em que uma criança cha-

mada Valter Danone é processada 

por fazer um vídeo encenando a 

corrupção da Polícia de Trânsito 

na estrada”, arrolando toda a sua 

família no caso, disse Victor Ma-

chirica.

Inicialmente, segundo Victor Ma-

chirica, a jornalista e os seus filhos 

eram acusados de terem explorado 

a criança e a colocado em perigo 

ao “conduzir” o veículo na pro-

dução do vídeo, mas também de 

terem ofendido as instituições do 

estado pela encenação, o que su-

gere ser uma “aberração” do Mi-

nistério Público.

“O vídeo não ofende nenhuma 

lei em Moçambique”, sublinhou 

Victor Machirica, salientando que 

pelo contrário “potencia a criativi-

dade artística, muito incentivada 

para o desenvolvimento da indús-

tria criativa”.

“Estamos muito espantados pela 

atenção da Procuradoria, não es-

tamos a acreditar que o processo 

tenha sido levantado por um ju-

rista profissional”, frisou Victor 

Machirica, realçando a solidarie-

dade do sindicato com a jornalista 

acusada.

 
A Procuradoria 
reposiciona-se?
Entretanto, o Ministério Público 

em Chimoio emitiu uma nota na 

quarta-feira, negando que tenha 

acusado o único arguido no pro-

cesso, realçando o crime de “expo-

sição ao perigo” no caso do vídeo, 

protagonizado por crianças, que 

satiriza a actuação da polícia de 

trânsito.

“Em nenhum momento na acusa-

ção foi chamada a figura de calú-

nia e difamação contra o Estado 

moçambicano” e “o conteúdo do 

vídeo nunca constituiu preocupa-

ção para a procuradoria”, lê-se no 

comunicado da Procuradoria Dis-

trital de Chimoio, em resposta a 

uma nota de repúdio do Sindicato 

Nacional de Jornalistas (SNJ).

A nota surge num dia em que o 

tom crítico ao processo começou 

a se elevar nas redes sociais, ten-

do em resposta, Nelson Benjamin, 

membro do SNJ, que acompanha 

o processo, reiterado que foi a 

própria procuradora (Belmira Si-

toe), ao expor o caso em tribunal, 

que apontou a “difamação” como 

uma das “contravenções a serem 

assacadas” por causa do “uso de 

expressões pejorativas em relação 

a membros da Polícia”.

As três crianças que, de forma satírica, criticaram, através de um vídeo, a 
corrupção no seio da Polícia de Trânsito
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Comprometida em Construir um Futuro Melhor para os 
Consumidores, Sociedade, Colaboradores e Accionistas
A BAT Moçambique está orgulhosa em celebrar a sua rica 

herança em Moçambique com mais de 20 anos de duração. 

Esta herança, as nossas marcas fortes, o nosso povo talentoso 

e a responsabilidade empresarial são a base do nosso 

sucesso. 

As nossas instalações de produção local de classe mundial 

baseada na experiência internacional do Grupo BAT ancoram 

o nosso compromisso e contribuição para o crescimento 

económico de Moçambique, cimentado através de parcerias 

com vários intervenientes locais, incluindo mais de 3.000 

parceiros comerciais e empresariais em todo o País.  

Os nossos Colaboradores são o núcleo dos nossos negócios, 

e continuamos a investir significativamente neles através 

de iniciativas de desenvolvimento de competências. Além 

disso, como uma organização diversificada e inclusiva, 

tomamos medidas deliberadas para impulsionar a paridade e 

diversidade de género. 

Globalmente, o nosso negócio está numa viagem de 

transformação e a nossa Agenda Ambiental, Social e de 

Governação (ESG) está na vanguarda e no centro do nosso 

negócio. Ao olharmos para a comemoração de marcos futuros, 

continuamos empenhados no nosso propósito renovado - 

construir Um Futuro Melhor™, reduzindo o impacto da nossa 

empresa na saúde. 

Um Fabricante Líder de Mercado

 5.500 empregos directos e indirectos 

 Produção de classe mundial

Uma Organização Vencedora

 Atribuído o prémio Elite Employer pelas Melhores 

Práticas de Recursos Humanos

 Certificação de Melhor Empregador de 

Moçambique e de África pelo 6.º ano consecutivo

Investimentos na transformação do nosso local de 

trabalho um facilitador para uma forma de trabalho 

energizada, forte e ágil 

Um excelente local para trabalhar

 Representação Feminina: 32% 

 Parcerias estratégicas com organizações que 

apoiam Pessoas com Deficiências 

 Foco no Bem-Estar dos Colaboradores
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Milhares de rapari-

gas em Chimoio, a 

capital de Manica, 

continuam expos-

tas a vários tipos de violência 

baseadas no género, a uniões 

prematuras para fins econó-

micos e até a doenças, como 

HIV, mas o programa Dream, 

implementado pela Associa-

ção Nacional para o Desen-

volvimento Autossustentado 

(ANDA-Manica) em coorde-

nação com o Conselho Pro-

vincial de Combate ao Sida 

(CNCS), está a devolver espe-

rança a várias raparigas.

 

O SAVANA conversou em 

Chimoio com várias beneficiá-

rias do Dream, que superaram 

os traumas da violência a que 

ficaram expostas desde a infân-

cia, e são hoje um modelo e re-

ferência para a vida de milhares 

de outras raparigas, que tentam 

se reerguer das miscelâneas que 

a vida lhes pregou.

Estrela da Yura, 24 anos, sorri 

discreta para apavorar um rosto 

que por muitos anos viveu en-

charcada de lágrimas, fruto de 

abusos, violência e uma união 

prematura, que lhe expôs a 

doenças ainda na adolescência.

Sem uma infância normal, aos 

9 anos (em 2007) teve a mãe 

presa, e junto ao irmão mais ve-

lho tiveram que começar a lidar 

com contas para sobreviver. O 

irmão mais velho desistiu dos 

estudos para manter a casa e a 

ela na escola.

Poucos meses após a mãe sair 

da cadeia, voltou a ser presa, 

e tiveram que lidar por longo 

tempo com estratégias próprias 

de sobrevivência, que continua-

ram depois da mãe ser solta, 

porque precisava de apoio fi-

Dream: o sonho que devolveu esperança 
a raparigas expostas a violências
Por André Catueira, em Manica

nanceiro e psicológico.

“Quando a minha mãe sai 

da prisão, ao invés de termos 

aquela visão que ela devia cui-

dar de nós, nós tínhamos que 

cuidar dela”, lembra Estrela da 

Yura, o que a forçou a procurar 

um emprego para continuar a 

9a classe até interromper na 11a 

classe por falta de recursos.

Nesta ocasião, em 2014, já aos 

16 anos, teve que se juntar 

numa união prematura com 

um homem 15 anos mais ve-

lho, que resultou na gravidez 

da primeira filha (agora com 5 

anos), que descobriu seis meses 

após ser expulsa da casa com o 

homem, que lhe proibiu conti-

nuar os estudos, de vestir rou-

pas à sua escolha e até de fre-

quentar a igreja.

“Me encontrava numa situação 

de desespero”, conta Estrela da 

Yuri, quando uma oportunida-

de para ser empregada domés-

tica lhe bateu à porta, para cui-

dar dos filhos de um vizinho, 

tendo pouco depois conhecido 

o seu actual marido.

“Me reergui”, quando teve de se 

mudar, em 2020, de Vilanku-

lo para Chimoio, onde pensou 

que poderia criar a família na 

tranquilidade e ter facilidade 

de acesso aos estudos, mas “a 

realidade foi totalmente dife-

rente”, e teve de enfrentar no-

vamente violência até conhecer 

o programa Dream, através do 

parceiro comunitário do pro-

grama, a ANDA. 

Hoje, mãe de duas filhas, é 

mentora no programa Dream e 

a sua experiência tem devolvi-

do vida a raparigas “sem chão” 

para continuar, enquanto man-

tem seus planos longos: entrar 

para faculdade e construir casa 

própria.

 

 Trabalho duro
Outra rapariga, Hortência 

Nhanza, 23 anos, perdeu os 

pais em 2008, quando passou a 

viver com o tio, numa casa que 

para comer tinha que trabalhar 

duro.

“Tem vezes que não comíamos, 

porque mandavam e se recusas-

sem não comia”, conta Hortên-

cia, que viu seu irmão sair de 

casa em 2009, para viver com 

uma tia, no bairro 7 de Setem-

bro e ela a ir trabalhar como 

empregada doméstica, para 

custear as despesas escolares.

Aos 13 anos, em 2012 conti-

nuava a trabalhar como empre-

gada doméstica até em 2015, 

quando a avó, com quem mora 

hoje, “viu que aquilo não estava 

certo”, porque “eu era menor 

e trabalhava como empregada 

doméstica”.

E porque a avó não podia man-

ter e suprir as despesas da casa 

e da escolaridade, ela decidiu 

ter “mais de dois parceiros, por 

causa das despesas”, quando foi 

inscrita, em 2020, e começou 

a ser aconselhada por facilita-

doras da ANDA no programa 

Dream na componente comu-

nitário.

Semanas depois foi ao SAAJ 

(Serviços Amigos dos Adoles-

centes e Jovens), para fazer os 

testes e “quando chegamos ao 

SAAJ, não foi logo na primei-

ra vez que aceitei fazer o teste, 

porque eu tinha medo dos re-

sultados, por ter mais de dois 

namorados”.

Quando regressou encoraja-

da uma semana depois para o 

SAAJ, o resultado deu negativo 

para HIV, e para que ela não 

continuasse vulnerável, o pro-

grama capacitou a rapariga em 

avicultura em 2021, e teve um 

kit de 100 frangos, que a fez 

“hoje uma mulher empoderada 

e independente”.

“Costumo sensibilizar as me-

ninas para que não se casem 

cedo, continuar com os estudos 

e prevenir-se de HIV”, expli-

zir o índice de HIV e VBG 

(violência baseada no género) 

para esta faixa etária. Faze-

mos sessões, fazemos rastreio 

e fazemos ligação com outros 

serviços clínicos”, disse ao SA-
VANA, Júlia Carlos, oficial sé-

nior para prevenção de HIV e 

Violência Baseada no Género 

na ANDA-Manica.

“Quando a rapariga adolescen-

te e jovem abandona o sistema 

de educação, e não tem qua-

lificações e nem experiência 

profissional para o mercado de 

trabalho as suas perspetivas de 

subsistência são mínimas, e au-

menta a vulnerabilidade, com 

uma série de riscos que inclui 

a violência, uniões prematuras e 

até o HIV”, realça, Júlia Carlos.

Nestas situações, um outro 

trabalho modelo da ANDA, 

Syhaka (levanta mulher em 

tswana), entra em cena, para 

responder a vulnerabilidade, 

ajudando na área económica as 

cou Hortência Nhanza cuja 

história de superação está a 

tirar várias outras raparigas de 

situação de vulnerabilidade e 

exposição a doenças e a devol-

ver sorriso de esperança.

A ANDA, através do progra-

ma Dream, iniciado em 2020 

(com extensão até 2025), ins-

creveu 12.800 raparigas até 

Setembro último e destas 

9.025 concluíram o pacote 

comunitário, que inclui capa-

citação profissionalizante, com 

cursos de curta duração, e clí-

nico. No próximo ano, o pro-

grama prevê inscrever 10.444 

raparigas, para ajudar a tirá-las 

de exposição de risco.

“O programa Dreams, que é 

especial só para as meninas 

dos 16 aos 24 anos, visa redu-

raparigas do programa Dreams 

e a empoderá-las, segundo des-

creve, Amélia Zeca, oficial de 

empreendedorismo e ligação 

para o mercado de trabalho.

“O modelo oferece cursos vo-

cacionais, profissionalizantes e 

de curta duração, dão assistên-

cia em seis meses às empreen-

dedoras e ajuda as formandas a 

ter emprego na sua área de vo-

cação”, precisou Amélia Zeca.

Do total das raparigas que pas-

saram no programa Dreams, 

260 aderiram ao modelo Syha-

ka, e 219 concluíram com su-

cesso a formação, com direito 

ao estágio, tendo pelo menos 

115 raparigas iniciado o auto-

negocio na sua área de forma-

ção com kits iniciais fornecidos 

pelo programa.
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O 
p r i m e i r o - m i n i s t r o , 

Adriano Maleiane, dis-

se na quarta-feira que a 

morte de Lucas Chome-

ra deixa um vazio enorme, uma 

vez que o malogrado exerceu as 

suas tarefas com excelência e zelo. 

Maleiane falava durante o elo-

gio fúnebre de Chomera, que 

morreu no último final de se-

mana, no Hospital Provincial 

de Maputo, vítima de doença.

Para o primeiro-ministro, o an-

tigo governante destacou-se pelo 

alto sentido de Estado, solidez 

profissional e excelência.

“Desempenhou com muito zelo 

e dedicação as funções que lhe 

eram atribuídas e sem medir es-

forço, nem tempo para tal. O seu 

desaparecimento físico deixa um 

vazio enorme em todos nós. Seus 

colegas e amigos ainda tinham 

muito por aprender de si assessor 

Chomera’’, afirmou Maleiane.

Na ocasião, o antigo primeiro-

ministro, Carlos Agostinho do 

Rosário, enalteceu as qualidades 

de Chomera, tendo dito que ele 

foi um dos poucos quadros do 

país com uma solidez de conheci-

mento da Administração Pública. 

A melhor homenagem, prosseguiu 

Rosário, é conservar o seu legado.

“O que eu posso dizer aqui é que 

perdemos um quadro de muita 

dimensão. Perdemos um qua-

dro simples, um quadro bastan-

te humilde, um quadro bastante 

íntegro, muito sólido profissio-

nalmente. O que eu posso dizer é 

que nós perdemos uma memória 

institucional deste país em ter-

mos de Administração Pública”, 

enfatizou. 

Carlos Agostinho do Rosário 

assinalou que Lucas Chomera 

tinha o domínio dos “dossiers” da 

Administração Pública’.

Por seu turno, Armindo Tiago, 

ministro da Saúde, entidade onde 

o finado também ocupou cargos 

de chefia, considerou irreparável 

a morte do antigo dirigente, elo-

giando o seu legado.

“Vamos continuar a cuidar da-

queles que cuidou ele e infeliz-

mente nós não fomos capazes 

de o cuidar e evitar aquilo que 

é inevitável. Mas, o nosso amor 

por ele, pela família da saúde, vai 

continuar e vamos garantir que 

mesmo na morte, com a dor, o 

aprendizado permanece e nós va-

mos continuar a luta”, assegurou 

Tiago.

Lucas Chomera foi ministro da 

Administração Estatal, governa-

dor da província da Zambézia, 

primeiro vice-presidente e presi-

dente da Comissão da Adminis-

tração Pública e Poder Local. 

Morte de Lucas Chomera

Perdemos um excelente quadro - PM
Por Sérgio Carimo

governação e assuntos parlamen-

tares no gabinete do primeiro-

ministro. 

 Recorde-se que em 2002, Lucas 

Chomera foi um dos candidatos 

a Secretário-Geral da Frelimo, 

cargo que o tornaria presiden-

ciável para as eleições de 2004. A 

disputa na Frelimo, que também 

envolveu Hélder Muteia, acabou 

sendo ganha por Armando Gue-

buza, posição que o tornou can-

didato do partido governamental 

às eleições presidenciais de 2004. 

Foi também director-nacional de 
Recursos Humanos no Ministé-

rio da Saúde e diretor-nacional 

adjunto para a Área de Saúde 

Pública. 

Até à data da sua morte, Lucas 

Chomera desempenhava as fun-

ções de assessor para a área de Lucas Chomera
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Na manhã do dia 28 de No-
vembro deste 2022, faleceu, 
na sua casa do bairro de 
Malhangalene, o Atanásio 

Cosme Nyusi, dançarino, coreogra-

fo, músico, pesquisador e arquivis-

ta. Moçambique perde com ele um 

artista valioso, uma personalidade 

rebelde, e um pedaço de memória 

histórica da sua trajetória cultural. 

O pai do Atanásio, Cosme Nyusi, 

nasceu no tempo colonial na po-

voação de Namau, na província de 

Cabo Delgado, perto da vila-sede de 

Mueda e da missão católica de Im-

buho. Dançarino de mapiko, Cosme 

tornou-se um guerrilheiro legendá-

rio na luta de libertação nacional. 

Destemido e atrevido, era conheci-

do como Comandante Nantova – o 

imortal – porque dominava a técnica 

mística de takatuka, o remédio tradi-

cional Makonde através do qual uma 

ferida torna-se apenas uma ranha. 

Para se curar, Nantova deveria trans-

ferir a ferida para uma outra pessoa 

viva; por isto, era temido pelos seus 

companheiros, e poucos se aproxi-

mavam dele durante o combate.

Filho de uma das várias mulheres do 

Nantova, o Atanásio nasceu a 12 de 

Abril de 1960, em Dar Es Salaam, 

pois uma parte da família Nyusi ti-

nha emigrado no então Tanganyika 

a busca de emprego nas plantações 

de sisal. O Kiswahili foi a sua língua 

materna. Na juventude, o Ataná-

sio foi exposto à tradição de dança 

e música Makonde, demonstrando 

logo um talento invulgar. Numa vi-

sita na zona de Mtwara, ficou mui-

to impressionado com a vivacidade 

das competições de dança naquela 

região, especialmente as machapila, 

máscaras que dançam em cima de 

altíssimas andas. Em 1962, voltou 

brevemente para a povoação natal, 

mas a guerra lhe puxaria novamente 

para Tanzania em 1967. 

Depois do fim da guerra colonial, 

o Nantova, que tinha ficado grave-

mente ferido num ataque (segundo 

a lenda, um rato comera o seu remé-

dio na véspera da batalha), chamou o 

seu filho de volta para Moçambique. 

Atanásio viveu com a mãe durante 

um tempo na aldeia de deslocados 

de Mbonje, no distrito de Ancua-

be; e depois em Namau, já tornada 

aldeia comunal. O miúdo virou-

-se selvagem: jogava futebol todo o 

tempo e andava descalço e vestido 

de trapos. Em 1978, o pai lhe con-

vidou para a capital, onde encontrou 

pela primeira vez o irmão Casimiro, 

filho de uma outra mulher. Ambos 

tinham inclinação para o futebol e a 

dança. O Cosme exortou os filhos a 

escolher uma das duas actividades, 

avisando: “Um jogador de futebol 

não demora partir pernas”. Eles es-

colheram a dança.

Os dois jovens fundaram um grupo 

de dança Shingenge, muito popu-

lar na Tanzania, no bairro militar 

de Maputo. Esta iniciativa teve de 

enfrentar o tradicionalismo dos an-

ciões Makonde da zona, que rasga-

ram os batuques do grupo muitas 

vezes antes de aceitar a sua presença. 

Depois de ter sido escolhido num 

programa de ensino de dança pela 

Graça Machel, os dois irmãos inte-

Atanásio Nyusi: retrato de um artista rebelde

gram o Grupo Nacional de Canto e 

Dança em Março de 1982. 

Abrem-se, assim as duas décadas 

mais produtivas da carreira artística 

do Atanásio. O Grupo, surgido a 

partir do Núcleo de Canto e Dança, 

e transformado a seguir em Com-

panhia Nacional de Canto e Dança 

(CNCD), ficou um dos faróis inter-

nacionais da cultura moçambicana, 

produzindo bailados criados a partir 

de uma montagem de expressões 

musicais e coreográficas, assentados 

em narrativas anticoloniais e nacio-

nalistas. Enquanto o Casimiro virou 

um dos coreógrafos da CNCD, o 

Atanásio foi um dos bailarinos prin-

cipais. Baixinho, magro e ágil, ele 

costumava ocupar a primeira linha 

dos bailados, eletrizando o público 

com os seus movimentos elegan-

tes e elétricos. Interpretou em Em 

Moçambique o Sol Nasceu, As Mãos, 

N’tsay, A Grande Festa, Nova Visão, 

Aves Selvagens, A noiva de Nya Ke-

bera, Xitukulumukumba, Ode a Paz, e 

Amatodos. Com a CNCD deslocou-

-se a muitos países, de ambos lados 

da Cortina de Ferro. Na ocasião do 

bailado Ode a Paz, produzido na 

véspera das eleições de 1994, teve a 

oportunidade de voltar na sua terra 

natal, Mueda.

Já no período socialista, o Ataná-

sio revelou a característica central 

da sua personalidade: a intolerância 

pela autoridade, pelo poder arbitrá-

rio, pela ostentação e pela corrupção; 

e o dom de denunciá-los através 

do meio artístico em que excelia, 

a performance. Sabendo como as 

pessoas são julgadas pelas aparên-

cias, o Atanásio gostava de usar de 

propósito roupas esfarrapadas. Um 

dia, tentando entrar num teatro ves-

tido desta forma, para dançar com a 

Companhia, foi impedido de entrar 

pelo porteiro. Ele apenas sentou-se 

à frente do portão, sem se queixar. 

Quando o início do espectáculo se 

aproximava, Samora Machel, en-

trando no teatro, se apercebeu do 

dançarino sentado no chão ao lado 

do portão. “Nyusi! O que fazes 

aqui?” perguntou o presidente. “Este 

porteiro não me deixa entrar,” res-

pondeu Atanásio, “porque acha que 

sou malvestido. Mas eu vim para tra-

balhar, não para gingar com roupa de 

luxo” Ele entrou, e o porteiro levou 

uma surra. Uma outra vez, depois 

de um espectáculo, o Atanásio con-

vidou os motoristas e os serventes a 

se sentar e comer juntamente com as 

autoridades, causando o desconcerto 

de um ministro. Este gosto de pro-

vocar o poder através de sarcasmo 

ou demonstrações práticas nunca 

lhe abandonou no resto da sua vida. 

Depois da transição democrática, 

seguindo oportunidades de trabalho 

e a vida familiar, mas também em 

conflito com a direção da CNCD, 

o Casimiro emigrou para o Canadá. 

Os dois irmãos, que tinham pro-

tagonizado os triunfos da CNCD 

ficaram separados. Em 2000, apro-

ximando os 40 anos, o Atanásio se 

retirou da carreira de dançarino, 

ficando pesquisador e documenta-

rista da CNCD. Naquela altura, a 

Companhia pretendia expandir o 

seu repertório de danças tradicio-

nais, e Atanásio dirigiu pesquisas de 

terreno no Centro de Moçambique 

para este efeito. Ele, porém, sempre 

lamentava que desvio de fundos e 

escasso investimento na pesquisa 

tornassem o seu trabalho impossível. 

Foi nesta altura que eu – estudante 

de antropologia sem barba e sem no-

ção na cabeça – tive o privilégio de 

lhe ter como mestre na minha ini-

ciação à pesquisa de terreno. Viaja-

mos juntos para o planalto Makon-

de, onde ele não tinha vivido desde 

a infância, à caça das novas expres-

sões coreográficas. Ambos ficamos 

admirados com a explosão de novas 

danças: máscaras de animais esfarra-

pados, outras de jovens que andavam 

de bicicleta, cantando canções ir-

reverentes e até obscenas. Atanásio 

gostava destas expressões confusas, 

caóticas, em rebeldia contra o po-

der da Frelimo que no planalto era 

como uma religião. “Estas danças lhe 

chamam de tradicional,” me disse al-

guns dias depois de chegar. “Mas é 

o nosso contemporâneo.” Esta frase 

determinou o meu itinerário de pes-

quisa, que resultou num livro sobre o 

mapiko. Mesmo durante o trabalho 

de pesquisa, Atanásio recusava a au-

toridade, despistando as estruturas e 

agindo independentemente. Tinha 

um dom invulgar de interagir com 

o povo de forma direita e profunda. 

Não gostava de ficar em hotéis, mas 

em palhotas, “no fundo” como ele di-

zia. Era um mestre cuidadoso, mas 

duro: me mandava fazer coisas e não 

dava importância ao meu desconfor-

to; até que pelo contrário, procurava 

que eu sofresse para aprender. Assim 

é que se faz um homem nos ritos de 

iniciação Makonde; e assim é que o 

Atanásio me ensinou a ser homem e 

pesquisador. 

Mesmo depois de ter deixado o 

papel activo de bailarino dentro da 

CNCD, Atanásio continuou a par-

ticipar em vários grupos artísticos, 

como dançarino e músico, tal como 

Ulongomaly ou Massacre de Mue-

da. Participou em festivais interna-

cionais na Mayotte, Cape Town e 

Portugal.  Entretanto, virou um dos 

protagonistas e anciões do grupo de 

mapiko da zona militar de Maputo. 

O seu estilo de dança era inimitável: 

os seus movimentos tão repentinos, 

nervosos e imprevisíveis, que só um 

ou dois tamboristas aguentavam to-

car para ele, sem perder o compasso. 

Tinha herdado várias máscaras es-

culpidas pelo pai, Nantova: uma das 

quais um crânio, que ele usava traja-

do inteiramente em branco, como se 

fosse um verdadeiro fantasma. Ten-

do talvez herdado do pai também 

um dom místico, acontecia-lhe de 

ter visões durante a dança, de coisas 

que depois vinham a acontecer. Na 

zona era respeitado e conhecido por 

Maríngue, do nome da base central 

da Renamo: algo perigoso e compli-

cado. 

Com a viragem do país ao neoli-

beralismo, o crescimento das desi-

gualdades sociais, e a transformação 

dos dirigentes socialistas em em-

preendedores capitalistas, a rebeldia 

do Atanásio virou mais cáustica e 

amarga. “Todo o mundo quer do-

minar,” costumava dizer. “Os ricos 

aos pobres, os homens as mulheres, 

as mulheres as galinhas. E a galinha 

domina a minhoca”. Um exemplo 

desta rebeldia foi de criticar aber-

tamente a xenofobia sul-africana, 

face ao presidente Zuma, durante 

uma espectáculo, baixo ao olhar des-

concertado do primo Filipe, recém-

-eleito presidente. Ou, tendo sido 

mandado parar arbitrariamente por 

policias, com um grupo de amigos, 

em vez de mostrar a identificação, 

calar-se as calças, amostrando o fun-

do: “Toma nota deste BI!” Mandar 

calar Atanásio era impossível: quan-

do ele tivesse algo para dizer, dizia; 

caso não pudesse falar abertamente, 

expressava em metáforas. 

Num bailado que apresentou em 

vários lugares, incluindo na cidade 

do Cabo, e que resultou na grava-

ção de um CD chamado Likumbi, o 

Atanásio criou a figura mítica do Li-

panyangule, o comedor de crianças, 

um monstro cuja vida abraça dois 

séculos da história de Cabo Delga-

do, das guerras pré-coloniais até o 

presente neoliberal, num círculo de 

violência implacável. Passado por 

todas estas guerras, o Lipanyangule 

já não é capaz de distinguir a realida-

de do sonho: a sua inteira vida é um 

pesadelo. Esta imagem foi concebi-

da antes que a insurgência em Cabo 

Delgado destruísse o mundo ances-

tral de Atanásio. Quiçá ele concebeu 

esta visão profética, de um pesadelo 

sem fim, dançando. 

Atingido por doença, Atanásio en-

carou os seus últimos anos com iro-

nia e coragem. Morreu depois de ter 

dado um concerto para os refugiados 

de Cabo Delgado. Deixa a esposa 

Elsa e o filho Natepo.  

Mwanda wambone, nang’olo. 

Por Paolo Israel
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Não foi apenas um ins-
tante de solenidade a 
cerimónia de celebração 
dos 45 anos de coope-

ração universitária entre a Uni-

versidade Eduardo Mondlane 

e a Itália. Houve também mo-

mentos de grande humanida-

de, especialmente em memória 

dos muitos professores italianos 

e moçambicanos, alguns dos 

quais já falecidos, que trabalha-

ram lado a lado durante estes 

longos anos para a universida-

de mais antiga e prestigiosa do 

país.

“Uma história de amizade e 

confiança mútua”, comentou o 

Embaixador italiano em Mapu-

to, Gianni Bardini, sublinhando 

que a Itália foi o primeiro país 

da comunidade internacional a 

cooperar com a UEM, no dia a 

seguir à independência do país 

em 1975. Era natural, disse o 

Embaixador, também devido aos 

fortes laços de amizade que ti-

nham sido forjados entre o povo 

durante a luta pela independên-

cia. 

E houve muitas universidades 

italianas que estabeleceram rela-

ções de cooperação com a UEM 

durante este longo período, re-

cordou o Reitor Manuel Gui-

lherme Júnior, recordando os 

mais de 70 acordos que aquela 

instituição de ensino superior 

assinou com universidades ita-

lianas.

Desde 2016, o ano da sua cria-

ção, a Agência Italiana de Coo-

peração para o Desenvolvimen-

to (AICS tem visto o Ensino 

centrar-se no reforço dos pro-

cessos relativos à eficiência in-

terna e às capacidades de coor-

denação, orientação, controlo e 

avaliação dos órgãos centrais da 

UEM; na qualidade da oferta 

educativa nas áreas disciplinares 

e científicas; e na capacidade de 

investigação científica de nível 

internacional aplicada ao desen-

volvimento sócio-económico e 

territorial de Moçambique. 

O arquitecto, Luís Lage, recor-

dou a criação da Faculdade de 

Arquitectura, com o apoio do 

“apoio humano, técnico e ma-

terial” da Universidade “La Sa-

pienza” de Roma, através dos 

arquitectos Salvatore Dierna, di-

rector do Departamento de Ar-

quitectura e Tecnologia, e Mario 

Docci, director do Departamen-

to de Pós-Graduação em Aná-

lise e Inquérito Arquitectónico, 

e como foi “um privilégio” ter 

cerca de 30 professores italianos, 

que, com base na sua disponibi-

lidade em Itália, asseguraram o 

bom funcionamento da Facul-

dade através de um sistema de 

ensino modular. “A Faculdade 

de Arquitectura e Planeamen-

to Físico deve ter sido, de certa 

forma, a pioneira da UEM em 

projectos de mobilidade inter-

nacional para ensino e ensino 

por módulos”, recordou Luís 

Lage.  Como o grande mentor 

da Faculdade de Arquitectura, 

José Forjaz, sempre disse: “Sem 

Itália não haveria Faculdade; 

sem Itália não poderia continuar 

a existir...”. 

UEM e Itália celebram 
45 anos de cooperação

Superior como um dos pilares 

fundadores da sua estratégia de 

combate à pobreza e ao cresci-

mento sustentável, agora plena-

mente reflectida na Agenda das 

Nações Unidas para 2030. 

“Neste legado global, no que diz 

respeito a Moçambique, a parce-

ria com a Universidade Eduardo 

Mondlane é fundamental”. Es-

tas foram as palavras do Director 

da AICS, Luca Maestripieri, na 

sua saudação aos participantes 

na cerimónia solene de 25 de 

Novembro, aberta pelo Ministro 

da Ciência e Tecnologia e do 

Ensino Superior de Moçambi-

que, Daniel Daniel Nivagara.

Após ter feito uma revisão his-

tórica das relações de coopera-

ção, o Ministro listou as inicia-

tivas de cooperação que operam 

nas áreas abrangidas pelo seu 

Ministério e implementadas de 

acordo com a UEM, tais como 

o Programa RINO (Recursos, 

Inovação e Desenvolvimento 

para Áreas de Conservação o 

Programa de Apoio à Reforma 

Académica, Inovação Tecno-

lógica e Investigação Científica 

da UEM; o Projecto ICT4DEV, 

que entra plenamente nas linhas 

de projecto de apoio à Transfor-

mação Digital de Moçambique 

desenvolvido pelo MCTES e 

AICS com os programas Gov-

net Plus e DIGIT (Operationa-

lização dos Polos de excelência 

digital). 

O director da AICS Maputo, 

Paolo Enrico Sertoli, salientou 

que em termos de perspectivas, 

a continuação desta parceria de 

longa data terá de continuar a 
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TEMPORADA de

MÚSICA XIQUITSI

Igreja Santo 

António da Polana

09 Dezembro | 19h30

Noite da Família

Direcção orquestral - Estêvão Chissano

Entrada livre

Cine Teatro Scala

10 Dezembro  | 19h00

Concerto de Encerramento

do Ano Lectivo

Direcção orquestral - Kika Materula

Solistas - Wazimbo, Aniano Tamele,

Marlene Preta Negra

Entrada: 500 MZM

OBanco Nacional de Inves-
timento (BNI) entregou, 
semana passada, na ci-
dade de Maputo,  10 kits 

de autoemprego a jovens que fre-
quentaram cursos Técnicos Pro-
fissionais  no âmbito do programa 
“Meu Kit meu emprego’’.

O financiamento do programa ju-

venil ‘Meu kit meu Emprego’ faz 

parte da missão desta instituição 

bancária de promover o desen-

volvimento sócio-económico dos 

moçambicanos sobretudo jovens, 

assim como explicou o Presidente 

da comissão executiva do BNI, To-

más Matola.

Os     jovens receberam diferentes 

unidades de Kits para o auto-em-

prego nas áreas de corte e costura, 

jardinagem, Serralheria, salão de 

cabeleireiro, culinária, electricida-

de e soldadura.

Tomás Matola reconhece os 

desafios que os jovens enfren-

tam para começar o seu pró-

prio negócio sobretudo para 

obter os primeiros clientes, por 

isso encoraja-os a não  desistir.

Matola referiu que com este gesto 

de  financiamento deste projecto 

‘meu kit meu emprego’ da inicia-

tiva da Secretaria da Juventude e 

Emprego e do Instituto Nacio-

nal  de Emprego é uma forma de 

realização de sonhos de 10 jovens 

empreendedores que podem se 

tornar futuros empresários.

Na ocasião, os beneficiários disse-

ram que estavam satisfeitos com 

a iniciativa do BNI, que a oferta 

lhes tirou a pressão de ir atrás do 

emprego, dado que podem, agora, 

gerar seus próprios empregos. Esta 

iniciativa, que abrangeu jovens dos 

distritos municipais de KaNyaka, 

KaMavota, KaChamanculo, Ka-

Mubukwana e KaTembe na cida-

de de Maputo, visa desacelerar o 

desemprego e criar produção fon-

tes de renda para as comunidades 

moçambicanas.

Jovens recebem cheque 
para viabilizar negócios
A Secretária de Estado da Juven-

tude e Emprego (SEJE) procedeu, 

esta segunda-feira, a entrega de 

cheques para cada um dos 50 jo-

vens vencedores da fase piloto do 

programa “Agora Emprega”. 

A cada um dos vencedores cou-

be uma quantia de 1.500 meti-

cais, que deverá ser alocado para 

a transformação da sua ideia em 

negócios e daí empregar outros 

jovens. A iniciativa conta com o 

apoio técnico e financeiro do Ban-

co Mundial. 

Para a fase piloto, que envolveu 

a cidade e província de Maputo, 

concorreram um total de três mil 

jovens, dos quais foram seleccio-

nados 350 para uma capacitação 

BNI entrega 10 kits de auto-emprego 
a jovens em Maputo

em negócios durante dois meses.

O Secretário de Estado da Ju-

ventude Emprego, Oswaldo Pe-

tersburgo, anunciou, na ocasião, a 

abertura da fase nacional do pro-

grama, cuja meta é capacitar 3.500 

empresas, das quais apenas 500 

empresas serão financiadas, com 

um valor global de 750 milhões de 

meticais. Petersburgo exortou aos 

jovens a apostarem na agricultara, 

turismo, produção de energias re-

nováveis, logística e ainda na ino-

vação tecnológica. 

“O empreendedorismo, como for-

ma de transformação de ideias em 

produto e serviços reias, através da 

redução de custos, flexibilização 

de processo, aumento da eficácia e 

melhoria das condições de vida das 

pessoas, deve ser usado pela juven-

tude como a sua arma no processo 

de desenvolvimento do país”, disse.

Explicou igualmente que o “Agora 

Emprega” está focado no cresci-

mento e desenvolvimento de em-

presas de jovens, através de uma 

competição de planos de negócios. 
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OMillennium bim acaba de 

realizar uma acção de volunta-

riado à luz da iniciativa “Uma 

Cidade Limpa para Mim”, 

com vista a alertar para a valorização, 

conservação dos espaços públicos e 

sensibilização da sociedade para a pro-

teção do meio ambiente.

Iniciativa esta enquadrada nas come-

morações do seu 27° aniversário, tendo 

sido realizada no âmbito do volunta-

riado empresarial a cargo dos Colabo-

radores.

Em promoção de iniciativas responsá-

veis, no que concerne ao saneamento 

público, a jornada a cargo dos cola-

boradores do banco, contemplou as 

cidades de Xai-Xai, Inhambane, Beira, 

Chimoio, Quelimane, Pemba, Lichin-

ga, Tete e Nacala.

No âmbito da iniciativa, o Presidente 

da Comissão Executiva, José Reino da 

Costa, referiu que “esta iniciativa pro-

cura, através do exemplo, sensibilizar 

a sociedade sobre a importância da 

preservação do meio ambiente para a 

sustentabilidade e qualidade de vida de 

todos. É, pois, com muito apreço que 

assistimos ao forte envolvimento dos 

colaboradores do banco, que, de uma 

forma voluntária têm vindo a contri-

buir para que Moçambique disponha 

de cidades limpas onde os seus mora-

Millennium bim promove jornada de limpeza
dores tenham orgulho em viver”.  
O projecto teve o seu início em 2007, 

quando o banco, em coordenação com 

as entidades municipais, desenvolveu 

acções de limpeza em vários locais 

envolvendo colaboradores, alunos das 

escolas, grupos da sociedade civil e ou-

tras entidades.

Refira-se que as cidades de Mapu-

to e Matola não puderam fazer parte 

da jornada “Uma Cidade Limpa para 

Mim”, devido ao mau tempo que se 

registou no fim de semana último, na 

capital do país.

AGalp Moçambique assinou 
recentemente um Memorando 
de Entendimento, que une a 
empresa à Associação Inter-

nacional de Estudantes em Ciências 
Económicas e Empresariais, AIESEC, 
com vista a apoiar a Associação na con-
cretização dos seus projectos de impac-
to social na juventude moçambicana, 
aproximando, igualmente, a empresa da 
camada jovem na sociedade. 
O Memorando efectiva-se, entre ou-
tras iniciativas, através da contratação 
de estagiários nacionais (Local In-
ternship Program) pela Galp; adesão e 
participação da Galp em programas de 
Responsabilidade Social da AIESEC; 
participação de colaboradores da Galp, 
como oradores, em feiras, workshops e 
eventos da AIESEC; acesso da Galp 
aos membros da AIESEC através de 
conferências e eventos e facilitação de 
sessões de capacitação e desenvolvi-
mento para jovens.
“Temos apostado cada vez mais na 
juventude moçambicana, pois acre-
ditamos que esta fará o caminho para 
transformar a Galp numa empresa cada 
vez melhor para se trabalhar,” afirma 
Marlena Chambule, Directora de Pes-
soas e Organização da empresa, acres-
centando: “A AIESEC, pelo seu papel 
no desenvolvimento de jovens estudan-
tes através das suas diversas plataformas 
de aprendizagem, é o melhor parceiro 
que poderíamos ter neste caminho.”
“Como uma plataforma global que con-
fere aos jovens a possibilidade de desen-
volver a liderança enquanto estudantes 
universitários, sentimo-nos honrados 
por esta parceria,” enfatizou o Presiden-
te da AIESEC, Izidino Matlava. 
Refira-se que a Galp realizou em 2021, 
pela primeira vez, em Moçambique, o 
programa Generation Galp, uma ini-
ciativa de trainees graduados com o 
objectivo de atrair e formar jovens com 
elevado potencial.
Este ano, a empresa apostou fortemente 
no desenvolvimento da liderança, atra-
vés da sua academia de liderança, em 
curso, desde Março deste ano, com o 
objectivo de elevar o nível das pessoas 
em matérias de gestão e dotá-las de fer-
ramentas que as ajudam a influenciar no 
desenvolvimento das suas equipas.

Galp apoia projecção 
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Os empreendedores de-
vem colocar o registo 
das suas ideias de ne-
gócio no topo das prio-

ridades, de modo a transformá-
-las em empresas, pois só assim 
é que estarão preparados para 
tirar vantagens das oportunida-
des que o mercado oferece.

Esta posição foi defendida pelo 

gestor de clientes do Standard 

Bank, Lemos Mário, durante 

a cerimónia de abertura da 23ª 

edição do programa virtual de 

estímulo ao empreendedorismo 

#iDeate, promovido, recente-

mente, pelo banco, em parceria 

com a ideiaLab.

Conforme explicou Lemos Má-

rio, a falta de registo das ideias 

de negócio é um dos “erros” que 

têm sido cometidos pelos em-

preendedores: “O primeiro pas-

so para a materialização de uma 

ideia de negócio é registá-la. Ou 

seja, transformá-la em empresa, 

com toda a documentação ne-

cessária (licenças, alvarás, entre 

outra)”.

Ainda no que diz respeito a este 

aspecto, referiu-se, ainda, à ne-
cessidade de abertura de uma 
conta bancária, que é, para si, um 
dos principais pilares para o de-
senvolvimento do negócio.
“Uma conta bancária não é só 
para as empresas que têm ou 
movimentam muito dinheiro. 
Temos notado que muitas micro, 
pequenas e médias empresas só 
se dirigem a um banco quando 
têm um cheque para levantar. 
Como empreendedores, não 
podemos olhar nesta vertente. 
Todo o valor que é para inves-
timento inicial deve ser deposi-
tado numa conta, pois a empresa 
vai precisar de adquirir canetas, 
impressoras, computadores, en-
tre outros equipamentos e mate-
riais”, frisou.
Mais do que facilitar a gestão da 
tesouraria, acrescentou, a con-
ta bancária permite o controlo 
exaustivo do negócio. A sua mo-
vimentação garante que haja um 
histórico, que não interessa só ao 
banco, mas também a possíveis 
investidores, que vão precisar de 
ver os movimentos.
Sobre o #iDeate, Lemos Mário 
afirmou que o banco pretende 
não só estimular o empreende-
dorismo, mas também fomentar 

e encorajar o desenvolvimento 

de negócios inovadores no País.

“O Standard Bank considera 

que as micro, pequenas e médias 

empresas são o motor da nossa 

economia. Não temos como falar 

do desenvolvimento do País sem 

falar das pessoas, famílias, comu-

nidades e sociedade, no geral. A 

ideia de negócio de cada um é 

importante para o País, e o Stan-

dard Bank está aqui para dotá-los 

de ferramentas adicionais para a 

sua materialização”, concluiu.

Transformar ideias de negócio em empresas
Por seu turno, o representan-

te da ideiaLab, Manuel Rego, 

apelou aos participantes a aban-

donar a ideia de que “ser em-

preendedor é ter, por exemplo, 

um computador, um logotipo 

ou uma página na internet”.

“Empreender ou ser empreen-

dedor é criar soluções para os 

problemas reais das pessoas 

ou comunidades. Por isso, é 

importante conhecermos e 

interagirmos com elas para 

podermos criar algo que res-

ponda às suas necessidades. 

Isso implica ir à rua”, disse.  

Importa realçar que a formação, 

que coincide com a celebração 

da Semana Internacional do 

Empreendedorismo, conta com 

a participação de empreendedo-

res e aspirantes de todo o País.

Para além da formação, os par-

ticipantes beneficiam de sessões 

de consultoria empresarial sob 

medida, exposição e oportuni-

dades de mercado e de finan-

ciamento, acesso a uma varie-

dade de serviços de suporte de 

negócio e conteúdos de par-

ceiros e especialistas do sector.
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O 
Conselho Nacional 
de Combate ao SIDA 
(CNCS) e a ONUSIDA, 
o organismo das Nações 

Unidas responsável pela resposta 

global contra esta doença esperam 

que os órgãos de comunicação so-

cial contribuam para o aumento 

do caudal de informação de quali-

dade que contribua para que com 

maior rapidez reduza o número de 

novas infecções. 

Esta expectativa foi manifestada 

esta semana em Maputo, durante 

uma oficina de trabalho que en-

volveu as duas organizações e jor-

nalistas envolvidos na cobertura de 

questões relacionadas com o HIV 

e SIDA.

Sob o lema “alcançar a igualdade 

e equidade na resposta ao HIV e 

SIDA”, a oficina debateu, igual-

mente, a possibilidade de criação 

de uma rede de jornalistas que vão 

especializar-se na cobertura de 

matérias relacionadas com o HIV 

e SIDA, contribuindo, assim, para 

o melhoramento da qualidade de 

informação a ser disponibilizada 

ao público.

 Marta Bazima, funcionária supe-

rior da ONUSIDA em Moçambi-

que, disse, na ocasião, que o evento 

tinha em vista mobilizar os profis-

sionais dos media para “avançar-

mos em termos de contribuição 

de todos os actores para resposta 

nacional”. 

“A media é um parceiro impor-

tante na questão da divulgação, 

disseminação e ampliação da co-

bertura sobre os assuntos relacio-

nados com o HIV. É importante 

também trazer a media como um 

actor mais regular e integrado nas 

diferentes fases de resposta nacio-

nal”, disse. 

Para aumentar a disseminação de 

informação, Bazima referiu que é 

preciso aumentar o conhecimento 

sobre a área do HIV e SIDA, fazer 

uma reflexão sobre a terminologia 

adequada e ter uma cobertura mais 

ampla em termos de população 

das diferentes vertentes. 

O objectivo final, acrescentou, é 

que a comunicação social contri-

bua para atingir um público mais 

amplo sobre as questões de pre-

venção e tratamento, com uma 

informação que seja de melhor 

qualidade. 

“O que nos preocupa é saber que 

as pessoas continuam a ser infecta-

das, mesmo tendo disponíveis di-

ferentes ferramentas para reduzir 

estas novas infecções. Precisamos 

de fazer mais como indivíduos e 

como instituições, para que essas 

novas infecções não aconteçam, 

para que aquelas pessoas que es-

tejam em tratamento continuem 

e tenham uma qualidade de vida 

melhor e, principalmente, para 

evitar mortes devido ao HIV”.

Bazima referiu-se também ao es-

tigma e à discriminação, descre-

vendo-os como alguns dos entra-

ves para o sucesso na luta contra o 

flagelo do HIV e SIDA. 

A Directora do Gabinete de In-

formação (GABINFO), Emília 

Moiane, disse, na mesma ocasião, 

que a oficina deverá permitir que 

os jornalistas ganhem ferramentas 

para melhor comunicarem com a 

sociedade, prestando uma melhor 

informação sobre questões ligadas 

ao HIV e SIDA, dado tratar-se de 

um problema cuja solução deve 

envolver todos os elementos e seg-

mentos da sociedade. 

Moiane acrescentou que quanto 

melhor preparados estiverem os 

jornalistas, melhor será para a so-

ciedade que vai receber informa-

ção com detalhe e com conheci-

mento de causa. 

“Uma rede de jornalistas garante a 

especialização dos próprios jorna-

listas. Vão tratar do mesmo assun-

to com uma abordagem diferente. 

Segundo, garante que os jornalistas 

tenham acesso à informação privi-

legiada, com um espaço privilegia-

do para esclarecer quaisquer dúvi-

das que tiverem. Então, a rede não 

é nada mais do que uma mais-valia 

para os próprios profissionais, por-

que vão se formar continuamente 

e vão ter informação privilegiada”.

O Secretário-Geral do Sindica-

to Nacional de Jornalistas (SNJ), 

Eduardo Constantino, disse que os 

jornalistas devem assumir respon-

sabilidade de comunicar melhor 

para a comunidade, de modo evi-

tar que as pessoas sejam atingidas 

com mensagens distorcidas. 

Acrescentou que os jornalis-

tas devem pautar pela verdade, 

apoiando-se nos valores da ética e 

da deontologia profissional, tendo 

sempre em conta as consequências 

do seu trabalho.

Temos diversas estratégias 
O Secretario Executivo do CNCS, 

Francisco Mbofana, falou das vá-

rias estratégias da sua organização 

para vencer a epidemia a epidemia 

em Moçambique. 

Uma dessas estratégias é a promo-

ção e disponiblização do preserva-

tivo. 

“O preservativo tem uma du-

pla função: é usado para prevenir 

novas infecções de transmissão 

sexual, incluindo o HIV, mas tam-

bém é usado como método de 

anti-concepção. O preservativo, 

hoje e no futuro, será sempre um 

dos melhores métodos, chamado 

método de barreira, para evitar 

a transmissão do HIV. O grande 

desafio é que ele tem de ser usado”, 

disse. 

Contudo, lamentou que apesar 

destes benefícios, a proporção de 

indivíduos que usam o preservati-

vo ainda é muito baixa. “Os dados 

do último inquérito indicam que 

cerca de 46% dos indivíduos que 

tiveram relações com parceiros 

não conjugais, não coabitantes é 

que tinham usado o preservativo. 

É pouco. O ideal seria todos usa-

rem. Mas na impossibilidade se 

90, 95% usarem isso já começa a 

ter um impacto na queda da taxa 

de transmissão do HIV”. 

Falou igualmente da importância 

da circuncisão, que embora não 

evite a contaminação, contribui 

substancialmente para a redução 

do risco. 

Como parte do seu plano estra-

tégico 2021-2025, avaliado em 

cerca de USD 680 milhões anuais, 

o CSCS lançou no ano passado a 

campanha “Somos Iguais”, a qual 

se estima que tenha atingido 23 

milhões de pessoas através dos 

meios de comunicação social. 

Materialização do Plano 
Estratégico
Uma das componentes do Plano 

Estratégico é o Plano Nacional de 

Resposta ao HIV e SIDA que visa 

envolver todos os segmentos da 

sociedade, incluindo o sector pri-

vado e a sociedade civil.  

De acordo com Ema Chuva, coor-

denadora da Unidade de Planifi-

cação, coordenação, Monitoria e 

Avaliação no CNCS, o plano visa 

orientar a visão política, informar 

as partes interessadas a todos os 

CNCS  e ONUSIDA querem mais disseminação 
e qualidade de informação sobre o HIV e SIDA

O 
Conselho Nacional 

de Combate ao SIDA 

(CNCS) está a pôr em 

prática o V Plano Es-

tratégico Nacional de Resposta 

ao HIV e SIDA em vigor desde 

2021 até 2025. 

Este constitui um plano mul-

tissectorial, aprovado pelo Con-

selho de Ministros em 2021, 

preconizando o envolvimento 

na mesma dos sectores público, 

privado e sociedade civil. É tam-

bém orientado pelos planos es-

tratégicos nacionais. 

O PEN V aborda as causas da 

epidemia de HIV e baseia-se nas 

realizações dos PEN anteriores 

para alcançar o objectivo de aca-

bar com a epidemia do HIV até 

2030, por meio do acesso univer-

sal à prevenção, cuidados e trata-

mento abrangentes do HIV. 

O PEN tem como população 

prioritária: a população chave e 

a população vulnerável. 

A população chave, no con-

texto de Moçambique envolve 

mulheres trabalhadoras de sexo, 

homens que fazem sexo com ho-
mens, reclusos e trangénero. 
Por outro lado, a população vul-
nerável envolve raparigas, mu-
lheres jovens e rapazes e homens 
jovens com idades compreendi-
das entre os 15 aos 24 anos, tra-
balhadores móveis e migrantes, 
criança, mulher grávida vivendo 
com HIV, pessoas vivendo com 
o vírus e casais sero-discordan-
tes, crianças órfãos e vulneráveis 
e pessoas com deficiência. 
O PEN tem como objectivos 
estratégicos: reduzir novas in-
fecções pelo HIV; reduzir as 
mortes relacionadas ao SIDA e 

melhorar o bem-estar das pes-

soas vivendo com HIV; reduzir 

as barreiras sociais e estruturais 

para a prevenção, tratamento e 

mitigação do HIV; alcançar uma 

resposta nacional à epidemia do 

HIV mais coordenada; fortale-

cer o sistema de saúde e comu-

nitários; fortalecer a resposta ao 

HIV e SIDA em situação de 

emergências. 

São necessários anualmente cer-

ca de USD680 milhões para al-

cançar os objectivos do PEN V. 

As autoridades ligadas ao com-

bate ao HIV e SIDA acreditam 

que um investimento adicional 

de USD 50 milhões por ano te-

ria os seguintes efeitos: elevaria 

a percentagem actual de 5,2% 

para 6,5% em 2021 e para 7,1% 

até 2025; aumentaria os gastos 

do Governo de Moçambique 

na resposta ao HIV de 2,2% dos 

gastos do Governo de Moçam-

bique com saúde para 17,2%; 

alinharia os gastos do Governo 

de Moçambique com o desafio 

do HIV e com a meta de eliminá

-lo como ameaça à saúde; apro-

ximaria os gastos com saúde do 

Governo de Moçambique para 

mais perto do compromisso da 

declaração de Abuja. 

Este aumento de investimento 

de acordo com CNCS reduziria 

o défice de financiamento anual 

estimado de USD 185 milhões 

para USD 135 milhões. 

Plano Estratégico Nacional de 
Resposta ao HIV e SIDA – PEN V

níveis, E servir de enquadramento 

para a coordenação e monitoria. 

Chuva acrescentou que o plano 

não tem fronteiras, mas que dará 

maior enfoque para dois grupos: 

população-chave e população vul-

nerável. 

A população-chave é definida 

como aquela que devido ao seu 

comportamento de risco tem 

maior probabilidade de contrair a 

infecção pelo HIV e outras infec-

ções de transmissão sexual, e que 

enfrenta diversas barreiras socio-

-culturais que dificultam o seu 

acesso a serviços de ordem diversa 

como também aumentam a sua 

vulnerabilidade ao HIV. 

Este grupo integra trabalhadores 

de sexo, indivíduos envolvidos em 

relações sexuais não convencionais, 

consumidores de drogas e pessoas 

em regime de privação de liberdade. 

Chuva referiu que os desafios que 

a população-chave enfrenta dizem 

respeito ao acesso aos serviços. En-

frentam o estigma e discriminação 

ao buscarem serviços de saúde e 

outros serviços como de protecção 

e de justiça. 

As barreiras estruturais aos servi-

ços de prevenção do HIV alimen-

tam novas infecções. Os usuários 

de drogas ainda reportam proble-

mas com a polícia; as condições de 

reclusão limitam o acesso e a eficá-

cia das intervenções existentes de 

combate ao HIV e SIDA. 

CNCS e ONUSIDA querem informar com qualidade para a mudança do actual 
cenário
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Reforçando a luta 
contra o HIV e SIDA

Por falar nisso...
Faltavam cerca de quatro meses 

para aliviar definitivamente o 
luto pela morte da Margarida, 
uma vez que, nessa altura, se es-

taria a passar um ano. 
Tinha decidido definitivamente que 
ia abandonar a flat que tínhamos ocu-
pado durante quase quarenta anos no 
coração do Bairro Central, para voltar 
àquilo que tinha sido e era, num certo 
sentido, a minha casa paterna na Ma-
falala, e que, desde que de lá saí, cerca 
de quarenta anos antes, tinha colocado 
em aluguer. 
Cumprindo com aquilo que estava 
estabelecido no contrato, tinha a obri-
gação de ir avisar aos meus inquilinos 
que daí a cerca de três meses eles te-
riam que desocupar a grande casa de 
madeira e zinco, a fim de que eu vol-
tasse a ocupá-la, porque disso estava 
precisado. 
Reentrei na Mafalala e tive que re-
conhecer logo que estava perante um 
bairro que me era completamente des-
conhecido. Tudo tinha mudado, des-
de o rosto das crianças, adolescentes, 
adultos, homens e mulheres e os de 
terceira idade com quem me cruzava 
e raramente me cumprimentavam até 
ao aspecto daquilo que tinham sido as 
grandes e pequenas casas de madeira e 
zinco ou de alguma alvenaria que ti-
nham marcado a minha infância, ado-
lescência e parte da minha primeira 
juventude. 
Não me senti surpreendido. Mas tam-
bém a sensação que se apoderou de 
mim foi de algum pesar e de alguma 
mágoa por ver que, no fundo, a ima-
gem que eu tinha em mim e que tinha 
preservado durante aqueles últimos 
trinta ou trinta e cinco anos, afinal não 
passava daquilo que poderia ser apenas 
uma miragem na minha mente. 

A Mafalala que eu estava a ver não era 
o bairro onde tinha nascido e crescido. 
Embora me tivesse convencido, antes, 
de que a realidade que ia encontrar era 
diferente daquela que tinha deixado, o 
certo é que o choque foi tão profundo 
que não consegui adaptar-me logo. 
Isto ficou ainda mais marcado quan-
do, depois de fazer os acertos, pacifi-
camente, com os inquilinos da casa 
grande, descobri alguma apreensão e 
mesmo com terror que aqueles que eu 
teria doravante como vizinhos de lado 
não tinham, de modo nenhum, aquilo 
que se poderia considerar recomendá-
vel. E, aliás, aqueles que tinham sido 
meus inquilinos durante aqueles anos 
todos fizeram questão de me alertar 
para o facto de que, com aqueles vizi-
nhos, qualquer cuidado era pouco. 
Eram dados a arruaças, eram de maus 
vinhos e, inclusivamente, gozavam da 
má fama de, frequentemente, se alia-
rem ou pensar-se que estavam aliados 
a gangues de malfeitores que não olha-
vam a limites para os seus actos e não 
se guiavam pelo mínimo daquilo que 
se poderia considerar escrúpulos. 
Mas, como bem diz o ditado, “vizinhos 
não se escolhem”, e não sou homem 
para ficar amedrontado e desistir dos 
meus projectos por dá cá aquela palha.
Eu teria que me arranjar com eles, e a 
relação teria que ser a de eu me adaptar 
a eles, mas que eles também se adap-
tassem ao meu estilo de vida. 
Voltei para a Mafalala para ocupar 
a casa três meses depois e dei-me ao 
trabalho de remodelar o interior para 
pô-lo de acordo com os meus gostos 
e de acordo com a vida de solidão e de 
eremita que estava decidido a levar até 
ao fim do resto dos meus dias. 
As investidas que os meus vizinhos 
fizeram de seguida para, como vi fa-

cilmente, apalpar o terreno e ver a 
quantas poderia ir a minha decisão e 
a capacidade de dar resposta às suas 
provocações embateram numa coura-
ça que eu construí à minha volta e que 
estava decidido a manter para não lhes 
dar tréguas. 
Não estava para infernizar o resto dos 
meus dias com meia dúzia de baleias 
ou de ameaças de um punhado de ar-
ruaceiros. No entanto, todo o cuidado 
veio se revelar-se pouco. 
Numa madrugada de chuva, ouvi cla-
ramente alguém a forçar a fechadura 
da porta traseira da casa. Sentei-me na 
borda da cama e agucei todos os sen-
tidos, mas tudo se passou com muita 
rapidez. 
Pouco depois, três ou quatro indivíduos 
encapuçados apertaram-me o pescoço 
e, enquanto me deitavam de costas, 
violentamente, na cama, trataram de 
me amordaçar e aplicar nas narinas um 
pano humedecido em qualquer coisa
que me pareceu clorofórmio, e entrei 
rapidamente num estado de sonolên-
cia e de agonia sem limites. 
Não me valeu nada a minha força mus-
cular e a vontade instintiva de me livrar 
daquele calote e daquilo que era, sem 
dúvida, a consumação da minha con-
denação à morte. Estava entregue, e o 
golpe aplicado pelos atacantes foi tão 
rápido, fulgurante e eficiente que não 
tive nem tempo de gritar por socorro 
ou ensaiar um gesto que marcasse o 
meu fim e o último adeus desta vida. 
Num esforço último de desespero e 
tormento, dei um violento safanão 
contra um rosto qualquer que me apa-
receu pela frente, embora não pudes-
se distinguir claramente quem, nem 
como, e vi-me a acordar sobressaltado 
e alagado em suor na minha cama, dei-
tado de costas. 

Raramente nas últimas três décadas o mundo teve 

de se unir para enfrentar uma das maiores amea-

ças à saúde pública como o teve de fazer para en-

frentar o flagelo do HIV e do SIDA.

O 1 de Dezembro representa o dia em que o mundo se 

junta para reiterar o seu compromisso de continuar a lutar 

para se libertar da doença, ao mesmo tempo que reforça 

os mecanismos para ajudar os que dela sofrem.

Enquanto nos tempos passados a mensagem era de que 

as pessoas deviam se prevenir do HIV porque o vírus não 

tinha cura, hoje procura-se informar o público da impor-

tância de conhecer o seu estado sereológico e de se subme-

ter a um tratamento cuja eficácia vem sendo aperfeiçoada 

ao longo do tempo, se o diagnóstico apontar para isso.

Um dos maiores obstáculos com que a luta contra o HIV 

e SIDA teve de se confrontar desde o seu surgimento foi 

a estigmatização e discriminação, dada a conotação que 

a contraçcão do vírus sempre teve de estar ligada a com-

portamentos promíscuos, a relações sexuais entre pessoas 

do mesmo sexo e a um estilo de vida geralmente despreo-

cupado.

Por isso, o receio de se submeter ao teste mais cedo signi-

ficava que as pessoas só vinham a saber do seu estado se-

reológico numa fase muito adiantada de doença, quando 

pouco ou nada já havia a fazer para as salvar.

As autoridades sanitárias hoje continuam a transmitir a 

mensagem da necessidade de as pessoas se prevenirem 

de várias formas, incluindo o atraso da actividade sexual 

em relação aos jovens, a fidelidade entre parceiros, a abs-

tenção quanto ao uso de drogas, assim como o uso do 

preservativo para relações ocasionais ou fora da relação 

conjugal, de entre várias outras formas.

Contudo, também insistem na importância de as pessoas 

apresentarem-se para o teste, que é gratuíto, e de se sum-

beterem ao tratamento anti-retroviral, caso o resultado 

aponte para isso. Exemplos de superação contra o HIV 

abundam, e a morte já não é o único destino. Na verdade, 

é preciso massificar a mensagem de que ninguém deve 

morrer simplesmente por ter tido o infortúnio de contrair 

o HIV. 

Do mesmo modo que é preciso lutar contra o estigma e a 

discriminação, difundindo a mensagem de que há outras 

formas de contrair a infecção do HIV, o vírus que causa 

o SIDA, como por exemplo através da exposição a que 

trabalhadores do sector da saúde estão sujeitos durante o 

seu trabalho. 

Mas a arma mais poderosa de combate ao estigma e à 

discriminação é encarar a condição de se ser portador do 

HIV como de uma outra doença qualquer, de tantas que 

as pessoas podem contrair. E claro, continuar a repetir que 

não se morre por se ser portador do HIV, mas sim de não 

se conhecer o seu estado sereológico e de neglicenciar o 

tratamento. 
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Cancelado o ensino da filosofia 

colonial cujo objectivo era (com 

o estudo da história e da litera-

tura ) “formar bons portugueses” 

( Inocêncio Galvão Teles, minis-

tro da educação), e depois de um 

interlúdio do que  Kierkegaard 

chamaria migalhas do marxis-

mo (sem o idealismo alemão, a 

economia política inglesa ou o 

socialismo utópico francês) em 

1997, e, concomitantemente com 

a mudança do regime político do 

país, se impôs à política a neces-

sidade de re-introduzir a/uma fi-

losofia.  A questão que se punha 

à filosofia era, in primis,  a iden-

tificação das questões, teóricas e 

práticas que ela (sem renunciar à 

sua vocação de busca universal da 

verdade e haurindo fundamentos 

na sua historia de continuidades 

e rupturas)  poderia participar a 

dar respostas. Com essa démar-

che fazia-se jus à filosofia como 

apreensão do próprio tempo atra-

vés de conceitos (Hegel). Mas o 

que é ser amigo do próprio tempo 

(histórico)?

 Em Aristóteles, a philia tempo-

ris estava intrinsecamente ligada 

à equivalência ao que supunha 

uma identificação do sujeito com 

as suas circunstâncias temporais  

(Ortega e Gasset). Humanistas 

e liberais partilhavam uma rela-

ção com o tempo histórico como 

exaltação da “dignitatis humanae 

vita”, enciclopedistas e iluminis-

tas como desencantamento do 

mundo e universalização por obra 

da razão; Engels e Marx (como 

antes deles para os socialistas 

utópicos) a relação com o tempo 

impunha-se como dever de trans-

formá-lo.

 Agamben (o filósofo do “Ho-

mem Sacer” e  de “O Estado de 

Excepção” escreveu num pequeno 

livro sobre  a amizade (O Amigo) 

como relação inter pessoal – não 

no sentido do companheirismo 

dos idealistas alemães, dos exis-

tencialistas como Sartre e Simo-

ne de Beauvoir ou de Jacques e 

Raissa Maritain – mas uma ami-

zade com destinação teofánica e 

teleológica.

O frontispício do livro está ilus-

trado por uma obra renascentis-

ta (Brunelleschi) que retrata as 

figuras de Pedro e Paulo, onde 

se percebe um e outro, arrasta-

dos por soldados romanos. Estes 

eventos se teriam passado, se-

gundo a tradição, no que são hoje 

as catacumbas de São Sebastião 

(fora dos muros de Roma) onde 

teriam sido mortos (o primeiro, 

Pedro, crucificado com a cabeça 

virada para baixo e o segundo, 

Paulo, porque cidadão romano, 

só decapitado) e sepultadas essas 

duas figuras maiores do cristia-

nismo. Enquanto eram arrasta-

dos, manu militari, para a morte 

eles – é aqui que reside a amizade 

– indiferentes ao suplício, à morte 

iminente, e até ignorando os sol-

dados, olham um para o outro de 

uma maneira profunda e cúmpli-

ce – para além das controversas 

de Antioquia – que  prescindia 

de toda e qualquer  palavra; havia 

um ideal e um projecto comum – 

que ia bem mais além do que as 

ideias de um e do outro – que os 

unia.

Na liturgia cristã, Pedro e Paulo 

nunca são invocados separada-

mente. Invocamos São Joaquim, 

São José, São Cipriano (…) mas 

nunca separadamente Pedro ou 

Paulo. É que Pedro e Paulo re-

presentam  duas dimensões que 

os padres da igreja – e a patrísti-

ca – nunca quiseram ou puderam 

separar. O pescador da Galiléia 

era um judeu-centrista convicto 

que defendia que para ser cristão 

era necessário passar pela parti-

cularidade – e até circuncisão – 

judaica  nas suas práticas cultuais, 

nos seus ritos, nas suas crenças  e 

historicidades .

Paulo, apesar de ter frequentado a 

escola rabínica e ter sido discípulo 

de Gamaliel (maior mestre de en-

tão), acreditava que a catolicidade 

(universalidade) do cristianismo 

dispensava todo e qualquer rito 

de passagem pelo judaísmo: “nin-

guém pode ser justificado pela lei” 

(Galatas 2). 

Esta bipolaridade de posições 

provocou uma controvérsia na 

igreja primitiva que dividiu os 

crentes em petrinos e paulinos; 

entre aqueles que defendiam a 

centralidade do judaísmo na nova 

religião e aqueles que pensavam, 

com e como Paulo, que a nova 

religião era completamente nova, 

sem atinencia nem deveres para 

com o vetero, representado por  

Pedro.

A tradição litúrgica mas também 

dogmática da igreja decidiu ligar 

os dois, não Pedro sem Paulo nem 

Paulo sem Pedro. O cristianismo 

é um universalismo mas quem 

diz o universal é sempre alguém 

situado no tempo e no espaço. 

Então ser cristão significa um 

caminho constante do particular, 

onde sociologicamente por aci-

dente nascemos (Eduard Tylor), 

em direção à teleologia soterio-

lógica que só pode ser universal.

Com a conversão de Constatino 

(século IV), o universal cristão 

ficou incorporado/fagocitado/

condicionado não só pela Ius ro-

mana, para também pelo latim,  

costumes, indumentária,  cultura 

e até arquitetura, que passaram a 

se confundir com o cristianismo. 

Apesar de algumas parcas resis-

tências representadas por Matteo 

Ricci (ritos malabaricos), o uni-

versal cristão, caro a Paulo, passou 

a confundir-se com a particula-

ridade, não semítica e judaica de 

Pedro, mas romana e  ocidental 

do pós Constantino.

É na esteira deste universalis-

mo etnocentrado que – à saída 

da Idade Média – se produziu o 

humanismo da primeira globali-

zação (do globus terrestre e obra 

de descobridores, geógrafos  e 

aventureiros) que usou a Ius pre-

dicanda evangelium  como pre-

texto para a dizimação dos índios 

e a escravatura dos africanos; que 

o Iluminismo  (a priori, herdei-

ra do mundus pintada com cores 

agostinianas da teologia da histó-

ria) fez conviver, alegremente, os 

direitos humanos com a opressão; 

que a (falsa) filantropia do século 

XIX transmutou-se em colonia-

lismo; que a filosofia – de Hegel a 

Heidegger – arianizou/racializou 

histórica e epistemologicamente 

a filosofia e com isso fragmentou 

a esfera do(s) direito(s).

A globalização de interesses bio-

politicos (Foucault)  de hoje é sem 

mundus (valores humanistas  e 

universais), ela é um avatar de um 

particularismo eugenista no qual 

nenhum Pedro se reconheceria. É 

um universalismo pobre, racialis-

ta – o que explica a falência dos 

direitos humanos – que cria e im-

põem necessidades que as pessoas 

e povos não podem satisfazer, 

pela primazia do tudo económi-

co. É o que explica a falência da 

recente COOP 27 uma vez que a 

distância e a iredutubilidade en-

tre os povos (já denunciada por 

Hans Jonas) sem necessidade de 

soldados romanos e os  encontros 

mundiais, sem valores partilhados 

e cujos olhares – contrariamente 

aos olhares de Pedro e Paulo – são 

choques e contraposição de inte-

resses, de animosidade. Não é só 

entre Putin e  Biden, Oriente e 

Ocidente, Norte e Sul mas tam-

bém entre nós e nós: Frelimo/

Renamo, norte/sul e pior ainda, 

elites contra o povo.

O ecuménico – judeu, fundador 

do cristianismo e profeta no Islão 

– e intercultural (pluricultural) – 

nascido no Médio Oriente, refu-

giado em África e consagrado na 

Europa – Jesus não se reconhece-

ria nos nossos (falsos) universalis-

mos nem nos nossos (xenófobos) 

particularismos, nas nossas civi-

lizações maniqueistas do  nós /

contra os outros ( Todorov). O 

programa politico de Cristo (cf. 

Sermão da Montanha e as Bem

-Aventuranças) compreendia 

o desafio a termos um olhar de 

simpatia e empatia para com todo 

o outro, o que ele chamou Ágape/

caridade e que os revolucionários 

franceses laicizaram com o termo 

“fraternidade” e os camaradas so-

cialistas com  “solidariedade”.

Ainda decorria o falimentar 

COOP 27 e já entrava em cena 

a démesure (desmedida – ma-

nia da grandeza) do Katar que, 

acrescentando ao escândalo dos 

salários de futebolistas e dos 

pecuniocratas da FIFA – num 

mundo de milhões de desnutri-

dos – acrescentava no seu por-

tefólio o anti-ecologismo, mas 

também a celebração do fausto 

e os pontapés nos direitos: com a 

mundialização institucionalizada 

da corrupção e do poder do di-

nheiro, a exploração e o desprezo 

pelos trabalhadores (mortos às 

centenas na construção dos está-

dios), a discriminação das mulhe-

res e das orientações sexuais di-

ferentes, mas também da falência 

do espírito desportivo (olímpico), 

caro aos filósofos gregos e re-ac-

tualizado por Coubertin, do qual 

o mundial de futebol é ou deveria 

ser um avatar.

O problema não é o futebol: o 

antigo secretário geral das Na-

ções Unidas Kofi Annan, via no 

futebol o último espaço do es-

pírito democrático e lamentava 

que ele não se transpusesse para 

a política e para a economia. Se-

gundo ele, no futebol todos têm 

uma opinião, uma ideia de quem 

devia jogar, como devia jogar, em 

que lugar deveria jogar. Todos são 

adeptos mas também potenciais 

treinadores. Annan queria que 

este interesse e espírito participa-

tivo estivesse presente na políti-

ca, no debate democrático. Este 

espírito deveria também estar na 

esfera dos direitos e do interesse 

comum pelo mundo. 

As catacumbas de São Sebastião, 

para além de serem o lugar mítico 

do encontro e morte de Pedro e 

Paulo, tem na entrada o famoso 

scriptum “quo vadis domine”  que 

a tradição empresta ao fugitivo 

Pedro – o ‘perseguidor’ Paulo te-

ria sido interpelado na estrada de 

Damasco.

A vinte cinco anos do seu renas-

cimento, a filosofia tem hoje um 

duplo desafio; interrogar o quo 

vadis do país e o quo vadis da 

filosofia. Um país sem commu-

nia de bens matérias nem valo-

res imateriais partilhados, (o que 

exacerba as discrepâncias sociais 

entre classes sociais, raças, re-

giões) e cria intolerância; uma 

democracia que ignora a vontade 

do demos e caminha arrastando-

se em direção a uma autocracia; 

com uma educação (incluindo o 

ensino superior) que prescinde 

do saber e do conhecimento a 

favor de procedimentos de (fal-

sa) qualidade e de diplomas. A 

estas problemáticas que serviram 

de substrato e quadro teórico da 

filosofia moçambicana há um 

quarto de século, vieram se jun-

tar a necessidade de uma reflexão 

sobre a laicidade e a tolerância, os 

dilemas do meio ambiente (entre 

sermos o pais mais vulnerável às 

mudanças climáticas e termos 

entrado no clube dos países ex-

portadores do gás); em sermos 

um pais que, darwianamente, está 

em queda livre na sua dimensão 

de Estado e na sua humanidade 

(muitas crianças vivem e cres-

cem num estádio/nível  de vida 

mais próximo de animais que de 

homens), sem fôlego para acom-

panhar a pedalada pós e trans, da 

humanidade em devir. 

Uma filosofia que se preze, que 

valha que lhe consagremos um 

minuto do nosso tempo (para 

parafrasear Pascal), não pode 

ignorar as exigências da gnose 

e da epistemé (Mudimbé) nem 

limitar as suas elucubrações  ad 

usum academicorum. Para ser 

de facto amiga do seu tempo, a 

filosofia moçambicana deve im-

plicar-se nas vicissitudes do País 

e fazer de Moçambique um es-

paço epistémico a partir do qual 

pensar o Mundo; ela deve ousar  

assumir criticamente e para além 

das conveniências, os desafios 

existenciais e aporéticos  do nos-

sa tempo; o que significa militar 

e ser catalizador para tirar Mo-

çambique da sua estagnação e 

retrocesso e pô-lo a pedalar ao 

ritmo dos tempos do mundo. 

Na província da Zambézia (por 

exemplo) o meio de transporte 

mais comum -para os mais afor-

tunados- é a bicicleta, no mo-

mento mesmo em que em outras 

latitudes, as viagens para o espaço 

se multiplicam; a distância que 

nos separa do mundo dos outros 

vai da bicicleta as naves espaciais. 

Se não queremos perder contacto 

com a humanidade em transfor-

mação (seleção tecnológica e não 

natural) por via de biotecnolo-

gias, robôs, inteligência artificial 

(…) temos que pedalar;

Pedalar, pedalar sempre, pedalar 

com força mas, sobretudo, peda-

lar juntos...   

Quo vadis philosophia?

FILOSO  FEMAS
(MOÇA) Severino Ngoenha, Carlos Carvalho
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SACO AZUL   Por Luís Guevane

Os hábitos, quando enraizados, não 

são abandonados de um momento 

para o outro. Durante décadas, o 

uso do plástico (do saco plástico, 

em particular) constituiu hábito também 

dos moçambicanos. Muitas das empresas 

produtoras de plásticos tiveram ou têm em 

sua denominação, no mínimo, “plastic”. Fa-

cilmente percebemos que são produtoras 

de uma variedade de plásticos com diversas 

aplicações. São várias em Maputo, Matola, 

e pelo resto do País. São empresas estrutu-

radas que contam com uma série de cola-

boradores directos e indirectos; empresas 

com os seus planos de produção de copos 

de plástico, garrafas, mesas, cadeiras, pratos, 

talheres, baldes, etc., com metas definidas, 

com suas projecções de lucros. 

A consciência sobre os inconvenientes que, 

por exemplo, o saco plástico causa ao am-

biente, tem vindo a ganhar cada vez mais 

consistência à medida que vamos entenden-

do os perigos do seu manuseio inadequado. 

Este parece ser o foco do problema: o uso e 

o desuso. Qualquer produto comprado por 

nós, por exemplo, no mercado formal ou mes-

mo no informal, é acompanhado pelo respecti-

vo saco plástico. Como lidamos com este tipo 

de plástico bastante presente no nosso dia-a-

-dia? Como nos desenvencilhamos do mesmo?

No informal, ao que parece, o mecanismo é 

simplesmente automático. O cliente comprou 

algo, castanhas, amendoim ou uma determi-

nada fruta por exemplo, e a automatização de 

procedimentos faz com que o vendedor “ofere-

ça”, aparentemente sem custos, um plastiqui-

nho. Há uma espécie de equilíbrio entre a ofer-

ta e a procura. Comummente são plásticos sem 

qualquer tipo de publicidade. Se a quantidade 

comprada for considerável, tendo em conta a 

avaliação da dificuldade no seu transporte, os 

custos ganham importância. Um saco plástico 

de cinco Meticais que é um pouco maior, mais 

resistente, mais caprichado em termos de qua-

drículas e cores, alberga maior capacidade. A 

sua procura é limitada a um grupo social mais 

ou menos associado ao uso de veículo automó-

vel próprio ou que, usando o “chapa”, também 

acede aos produtos pretendidos. Os plásticos 

menores, geralmente, são oferecidos ou vendi-

dos a um preço mais ou menos simbólico como 

se o mercado tivesse em conta que a maior par-

te da população moçambicana é pobre. É esta 

maioria que faz “compras pequenas”, compras 

de sobrevivência ou de saco plástico pequeno. 

Um conjunto de plásticos, em maior ou menor 

número, dependendo do rendimento médio 

das famílias, constitui depois um método de 

aceleração da queima da lenha ou do carvão. 

No formal, o plástico tornou-se, nos últimos 

cinco a dez anos, um dos maiores negócios, 

sobretudo, dos supermercados. Aliás, o marco 

temporal tem como baliza principal o mo-

mento em que de forma enérgica começou-se 

a condenar o uso do saco plástico e a sugerir 

o uso de alternativas “ambientalmente saudá-

veis”. A ideia de desincentivar o uso do saco 

plástico, pela venda do mesmo, obviou o lucro 

financeiro e não o “lucro ambiental”. A possi-

bilidade de evoluirmos para um saco plástico 

com uma estrutura química “ambientalmente 

compatível” nunca esteve redondamente em 

causa. Nos supermercados o saco plástico está 

claramente presente como sugestão de uso, 

sendo esta acompanhada por um preço, ca-

bendo ao cliente a decisão final. Os casos 

cujo debate continua adormecido são os 

“plásticos” comprados pelo cliente e que 

incorporam publicidade. Ou seja, o cliente 

paga para publicitar a empresa ou o super-

mercado estampado no saco plástico. Antes 

não “incomodava” o bolso do cliente. O saco 

plástico era levado sem custos e, em con-

trapartida, tacitamente, o cliente publicitava 

o produto e/ou a empresa estampada. Hoje 

o plástico mantem a publicidade e o clien-

te paga por ela. Quem tem que pagar pela 

publicidade é a empresa interessada nela! 

Tendo em consideração a mudança de para-

digma no uso do saco plástico julgamos que 

um dos focos pode não ser propriamente a 

sua condenação institucional no sentido de 

sua eliminação. Pode ser, sim, provavelmen-

te, por enquanto, uma forte campanha de 

massificação a favor do seu uso adequado, 

do seu tratamento em situação de desuso. 

Um novo produto “ambientalmente sau-

dável” terá que emergir para, naturalmente, 

substituir o saco plástico. Diante da acção 

política, só o mercado decidirá eficazmente 

sobre a velocidade dessa substituição. 

Saco plástico: que retrato?

Celebrou-se, em todo mundo, no passa-

do dia 3 de Novembro, o dia mundial 

de Saúde Única (One Health). Saúde 

única é uma abordagem multissecto-

rial, colaborativa e transnacional que reconhece 

e advoga que a saúde das pessoas está intima-

mente dependente do meio ambiente e da saú-

de dos animais. Ela é liderada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), Organização Mun-

dial da Saúde Animal (WOAH) e Organização 

da Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-

tação (FAO). Em Moçambique, está em curso o 

estabelecimento da plataforma de Saúde Única 

envolvendo o Ministério da Agricultura e De-

senvolvimento Rural (MADER), Ministério 

da Saúde (MISAU), Ministério do Mar, Águas 

Interiores e Pescas (MIMAIP), Ministério da 

Terra e Ambiente (MTA), instituições de in-

vestigação, académicas e da sociedade civil.  

Como parte da celebração do dia mundial da 

Saúde Única, decidimos homenagear os Mé-

dicos Veterinários deste país, abordando aqui o 

papel que eles desempenham na promoção da 

saúde pública no país e no Mundo. Em Mo-

çambique, o(a) Médico(a) Veterinário(a) pos-

sui, no mínimo, uma licenciatura em Medicina 

Veterinária e, para o exercício da profissão, deve, 

por Lei, ser certificado(a) pela Ordem dos Mé-

dicos Veterinários de Moçambique (OMVM). 

Esta certificação pode ser confirmada através 

da exibição do cartão emitido pela OMVM ‒ a 

carteira profissional. 

Com o aumento da população mundial, um 

número cada vez maior de pessoas vive em con-

tacto com os animais domésticos e selvagens, 

incluindo os animais de estimação. Os animais 

desempenham um papel importante na vida 

das pessoas, e podem ser fonte de alimenta-

ção, meio de subsistência, ou companheiros. 

Porém, o contacto próximo com os animais, 

seus produtos e subprodutos alimentares e de 

outra natureza, podem constituir um meio para 

a transmissão de doenças dos animais para os 

humanos, as chamadas zoonoses. São exemplos 

de algumas zoonoses: a tuberculose, a raiva, 

a salmonelose e a varíola dos macacos. Cerca 

de 60% das doenças que afectam as pessoas 

Papel dos médicos veterinários na promoção da Saúde Pública 
Por Custódio Bila*

são zoonoses. Similarmente, entre cinco novas 

doenças humanas que surgem todos os anos, 

três são zoonoses. 

A maioria dos médicos veterinários trabalhan-

do na clínica de pequenos e grandes animais, 

faz o diagnóstico, tratamento e prevenção de 

zoonoses. Exemplos específicos de actividades 

de controlo deste tipo de doenças incluem a 

realização de exames de saúde animal de rotina, 

estabelecimento de esquemas de vacinação ou 

tratamento, controlo de parasitas, e aconselha-

mento sobre os riscos de contacto com animais 

para pessoas com sistema imunitário deficiente, 

como os doentes com HIV/SIDA ou os idosos. 

Além de controlar zoonoses, os médicos veteri-

nários também colaboram no controlo de doen-

ças não zoonóticas que acometem aos animais. 

Muitas destas doenças afectam, indirectamente, 

a saúde humana limitando e condicionando a 

disponibilidade de alimentos de origem animal. 

Adicionalmente, as doenças não zoonóticas 

afectam a economia, através da redução das re-

ceitas fiscais do Estado e de fontes de subsistên-

cia das famílias de baixa renda ou rurais, assim 

como de empreendedores no ramo pecuário e 

de alimentos de origem animal.

A alimentação segura desempenha um papel 

importante na qualidade de vida das pessoas. 

Por conseguinte, a garantia da segurança e qua-

lidade nutricional dos alimentos de origem ani-

mal, bem como a prevenção de doenças trans-

mitidas através do seu consumo são também 

uma das responsabilidades cruciais dos Médi-

cos Veterinários. E isso é conseguido, em parte, 

graças à certificação de alimentos de origem 

animal e a actividade de inspecção dos animais 

antes e depois do abate, para garantir carne sau-

dável para o consumo humano.

Uma das áreas cruciais na promoção da saúde 

das pessoas é a pesquisa biomédica ‒ uma parte 

da ciência que, através da investigação científi-

ca, busca maneiras de prevenir e tratar doen-

ças em pessoas e animais. Utilizando técnicas 

de biotecnologia, a pesquisa biomédica estuda 

processos biológicos e doenças com o objec-

tivo final de desenvolver métodos eficazes de 

diagnóstico, tratamento e cura de doenças em 

pessoas e animais. Os cursos de licenciatura em 

Medicina Veterinária, no geral, possuem uma 

forte componente curricular em diagnóstico la-

boratorial biomédico e iniciação científica. Por 

isso, os Médicos Veterinários estão, e sempre 

estiveram, na vanguarda da pesquisa biomédica 

no Mundo. Por exemplo, foram pesquisadores 

Médicos Veterinários, por volta de 1885, os 

primeiros cientistas a descrever as bactérias de 

género Salmonella. Esta descoberta catapultou 

a luta mundial contra as doenças infecciosas em 

pessoas e animais. Foram também pesquisa-

dores Médicos Veterinários que, pela primeira 

vez, por volta de 1900, demonstraram que os 

insectos eram capazes de transmitir doenças a 

pessoas e animais. Foi esta importante desco-

berta científica que contribuiu para o estabele-

cimento das actuais estratégias de controlo de 

importantes doenças de pessoas, nomeadamen-

te, a malária, peste bubónica, febre amarela e 

doença de sono. 

Em Moçambique, os pesquisadores médicos 

veterinários também lideram ou estão envolvi-

dos em vários projectos de pesquisa de doenças 

humanas. Por exemplo: a) a Faculdade de Ve-

terinária (FAVET) da Universidade Eduardo 

Mondlane (UEM) lidera um projecto multidis-

ciplinar e multissectorial que investiga a epide-

miologia e estratégias de controlo de zoonoses 

e resistência antimicrobiana em pacientes com 

HIV/SIDA, e b) recorrendo à liderança ou 

colaboração de pesquisadores Médicos Veteri-

nários, renomadas instituições de investigação, 

como o Centro de Investigação em Saúde da 

Manhiça (CISM), o Instituto Nacional de Saú-

de (INS), o MISAU e o Centro de Biotecnolo-

gia da UEM estão levando a cabo projectos de 

pesquisa para o diagnóstico e controlo de vá-

rias doenças humanas. Estas doenças, incluem, 

entre outras, as seguintes: Malária, tuberculose, 

HIV/SIDA, doenças diarreicas em crianças, 

doença de sono, resistência antimicrobiana, 

COVID-19, entre outras. 

Em Moçambique, os Médicos Veterinários 

estão também envolvidos no diagnóstico das 

doenças das pessoas empreendendo e/ou tra-

balhando em laboratórios de análises clínicas 

e/ou empresas de importação e distribuição 

de consumíveis e equipamento de laboratórios 

biomédicos. A forte componente de diagnósti-

co laboratorial das doenças e dos mecanismos 

de estabelecimento das mesmas em organismos 
vivos no curriculum de licenciatura em Medi-
cina Veterinária, coloca os médicos veterinários 
em vantagem em relação aos outros profissio-
nais das áreas afins no exercício desta actividade 
de diagnóstico no país e no mundo. 
A descoberta de novos medicamentos para 
tratamento de doenças de animais e pessoas é 
um dos tantos resultados esperados da pesquisa 
biomédica. Uma vez descobertos e autorizada a 
sua introdução no mercado, estes novos medi-
camentos devem ser promovidos junto da classe 
médica. Esta actividade é realizada por profis-
sionais designados por delegados de informação 
médica. Graças ao seu profundo conhecimento 
de doenças animais e humanas, farmacologia e 
toxicologia de drogas e medicamentos, os Mé-
dicos Veterinários estão também na vanguarda 
do exercício desta importante área profissional. 
Por isso, renomadas importadoras internacio-
nais e nacionais de medicamentos humanos 
têm nos Médicos Veterinários um dos seus 
profissionais preferidos para o desenvolvimento 
eficaz das suas empresas.

Pelo acima descrito, ficou claro que a profissão 

médico-veterinária é multifacetada e contribui, 

significativamente, para a promoção da saúde 

pública no país e no mundo. Para quem alme-

je empreender na área de promoção da saúde 

de pessoas, aliar-se a um profissional médico-

-veterinário, pode ser uma estratégia de negócio 

muito bem pensada. Similarmente, para jovens 

que sonham trabalhar ou empreender na área 

de saúde pública, formação em Medicina Vete-

rinária, pode ser uma óptima saída profissional. 

E note, médico veterinário, não é o mesmo que 

zootecnista, engenheiro zootécnico, pecuarista, 

agro-pecuarista ou licenciado em sanidade ani-

mal. 

*Médico Veterinário, Docente e Investigador na 

Faculdade de Veterinária, UEM e Presidente 

da Associação de Veterinários de Moçambique 

(AVETMO). Email: custodio.bila@uem.mz



DESPORTOSavana 02-12-2022 21

Definitivamente o futebol 
é uma caixinha de sur-
presas, umas boas, outras 
desagradáveis. Na ver-

dade, este introito assenta como 

uma luva quando se estabelece 

analogia do percurso, convenha-

mos imaculado da União Des-

portiva de Songo (UDS) duran-

te a maior parte do campeonato 

nacional, onde chegou a ter um 

avanço de mais de cinco pontos 

na tabela classificativa em relação 

aos segundos classificados, dan-

do a impressão de que o título já 

estava ganho. 

E enganou-se redondamente 

quem assim pensou, porque a 

realidade tratou de mostrar que 

nem sempre quem começa bem 

termina bem, até porque como se 

costuma dizer, o importante não é 

como começa, mas como termina. 

 Com efeito, torna-se difícil acei-

tar que a uma jornada do fim do 

Moçambola a UDS esteja a ape-

nas um ponto acima da Associa-

ção Black Bulls (ABB), que ainda 

espera pela homologação do jogo 

em que empatou com o Ferroviá-

rio de Nampula, a dois tentos. 

Ou seja, ainda que dependa ex-

clusivamente de si e não de ter-

ceiros para se sagrar campeã, a 

UDS está muito pressionada, 

sendo que para esta última jor-

nada tem a obrigação de vencer, 

tendo em conta que o seu per-

seguidor directo, a ABB ainda 

acalenta expectativas de se tonar 

campeã.

 Ao longo desta caminhada que 

termina neste fim-de-semana, a 

UDS foi a equipa mais regular 

até as derradeiras jornadas da pri-

meira volta, depois de uma forte 

perseguição do Costa do Sol. Po-

rém, gradualmente os canarinhos 

cedo começaram a deixar os seus 

créditos em mãos alheias, situa-

ção que foi se prolongando até 

ao momento, e que aliás levou 

ao afastamento do técnico Artur 

Semedo.

Outrossim, é preciso destacar que 

esta competição se assemelha a 

uma corrida de resistência, daí 

que só as equipas afoitas e com 

jogadores bem preparados fisica-

mente é que conseguem resistir às 

exigências da prova.
Foi justamente por isso mesmo 
que equipas como Ferroviário 
de Nampula, Ferroviário de Ma-
puto e Ferroviário da Beira, que 
teoricamente eram apontadas a 
priori como as que lutavam pela 
conquista da prova não tiveram 
capacidade de continuar a se im-
por, dai que jornada após jornada 
foram revezando o bom e o mau. 
Enquanto isto, com a paragem do 
Moçambola devido aos compro-
missos da selecção muitos advo-
gavam que a mesma iria ser bené-
fica para algumas colectividades 
que denotavam muitas oscilações 
no seu rendimento, tais como o 
Matchedje de Mocuba, que por 
largo período foi lanterna verme-
lha, Liga Desportiva de Maputo, 
Incomati e Associação Desporti-
va de Vilankulo. 
Porém, essa paragem não trouxe 
algo de especial para essas for-
mações, pois continuaram a ser 
simplesmente irreconhecíveis, daí 
não ser de estranhar a sorte que 
tiveram as duas primeiras. 

UDS e ABB os novos donos do 
nosso futebol 
Num passado recente afirmamos 

que havia dois actores impor-

tantes no contexto futebolístico 

nacional, a ABB e a UDS, sendo 

que a primeira formação junta o 

útil ao agradável, pois, para além 

de apostar na formação de joga-

dores, num mercado que tende a 

ser dependente de atletas vindos 

do exterior, também aposta bas-

tante na componente infra-estru-

turas desportivas. 

Campeão conhecido só na última jornada 

A escopro e martelo
Por Paulo Mubalo

O 
desporto moçambica-

no está de luto com o 

desaparecimento físico 

de Jonas Ernesto Bin-

da Chitsumba, presidente do 

Costa do Sol, na passada se-

gunda-feira, vítima de acidente 

de viação.

A tragédia ocorreu no dis-

trito de Massinga, província 

de Inhambane, quando Jonas 

Chitsumba regressava a Ma-

puto, após uma cerimónia fa-

miliar.

Até à data da sua morte, Jonas 

Chitsumba era presidente do 

Costa do Sol, sendo que fora 

eleito a 3 de Outubro de 2020 

para o quadriénio 2020/2024.

Neste momento de dor, o SA-

VANA endereça à família e ao 

Costa do Sol, sentidas condo-

lências!

Adeus, presidente!

Jonas Chitsumba

E como fundamentam os sim-

patizantes da colectividade, os 

resultados conseguidos até aqui 

são fruto do trabalho notável que 

tem sido realizado pelo clube, pri-

meiro por ter recrutado e reunido 

bons jogadores, e, segundo, por 

ter um projecto aceitável, num 

contexto em que a seriedade e 

profissionalização dos clubes na-

cionais tendem a virar uma mira-

gem. 

Quanto à UDS, trata-se de uma 

colectividade com estrutura for-

te, profissional e com os pés bem 

assentes no chão. Uma colectivi-

dade que continuará a ser refe-

rência no desporto moçambicano, 

principalmente no contexto em 

que vários clubes históricos es-

tão gradualmente a desaparecer 

do mapa, ou, na melhor das hi-

póteses, a serem empurrados para 

o plano secundário, isto no que 

concerne à componente competi-

tiva. E são disso exemplo, o Ma-

xaquene e Desportivo, em Mapu-

to, Têxtil do Pùngué e Sporting 

da Beira, em Sofala, Textáfrica de 

Chimoio, entre outros.

Entretanto, na próxima jorna-

da a ABB, que ocupa a segunda 

posição com 46 pontos, recebe o 

Costa do Sol, quinto classificado 

com 28. Os canarinhos jogam por 

questão de honra e certamente 

não quererão entregar de bandeja 

o ouro ao adversário.

Já os touros têm a obrigação de 

ganhar e rezar por uma derrota 

dos hidroeléctricos, no confronto 

com os locomotivas da capital. 

A Associação Desportiva de Vi-

lankulo defronta o Matchedje de 

Mocuba, num despique em que 

o representante de Inhambane é 

obrigado a vencer para garantir 

a manutenção no Moçambo-

la. E quem pagará caro, caso as 

coisas aconteçam desta forma, é 

o Incomati de Xinavane, que vai 

defrontar o Ferroviário da Beira. 

Os açucareiros somam 21 pontos 

contra 23 do seu perseguidor di-

recto, daí que a palavra de ordem 

é ganhar.

Os restantes desafios não vão tra-

zer muitas novidades, pois o Fer-

roviário de Lichinga defronta o 

seu homónimo de Nacala, sendo 

que as duas formações já garanti-

ram a manutenção. Os locomoti-

vas de Lichinga somam 25 pon-

tos enquanto que os de Nacala 27.

O mesmo se pode dizer da par-

tida que colocará em campo as 

equipas da Liga e do Ferroviário 

de Nampula, uma vez que a pri-

meira formação já foi despromo-

vida. Já a turma locomotiva, que 

soma 34 pontos apenas vai lutar 

para se manter na terceira posi-

ção.

 Enfim, é o final do Moçambola, 

numa altura em que no próximo 

ano a província de Cabo Delgado 

será uma das rotas da prova, com 

a subida do Baia de Pemba, que 

venceu na derradeira jornada da 

poule de apuramento pela zona 

norte, o Sporting de Nampula, 

por duas bolas sem resposta.

 De salientar que na zona centro, 

as formações do Chingale de Tete 

e do Ferroviário de Quelimane 

disputam a finalíssima, enquan-

to na zona sul, a finalíssima será 

protagonizada pelas equipas do 

Clube de Chibuto e do Matched-

je de Maputo. 

As emoções do Moçambola estão ao rubro



DIVULGAÇÃO22 Savana 02-12-2022DESPORTO

Eu

  

Gala do desporto (2021)

Ésempre de enaltecer um evento com estas características: 

valorização da Pessoa, do Atleta, do Clube, do Dirigente, 

do Treinador, da Selecção, etc., etc. O que achei estranho 

foram dois factores.
Primeiro: Grande parte dos galardoados, nos discursos de ocasião, começaram 

por agradecer a Deus.

O que me apetece escrever é o seguinte:

Não tivessem todas e todos os mencionados “dado o litro”, na preparação, nos 

treinos, na disciplina de vida e, nas diferentes competições em que participa-

ram, a ver se teriam recebido na Gala, tão honrosas distinções.

Segundo: Acho sinceramente que na referida Gala, os premiados mereceram! 

Excepto o que foi mencionado no Desporto Motorizado!!!

Já que o Luís Tenifala, apesar de estar há décadas envolvido no Motorsport, 

como Comissário de Pista, ainda não conseguiu ou consegue ser Director de 

Prova, por falta de competência, ao contrário do seu irmão Filipe Tenifala 

(Machadão) que é uma excelente pessoa, excelente profissional e competente 

Director de Prova há mais de 15 anos. Aahh e . também foi às 24horas de Le 

Mans…

Essa do Júri ter indicado essa pessoa, para subir a um palco, para ser distingui-

do e botar discurso do tipo lambe botas, mostrou alguma falta de conhecimen-

to e, já que mencionei o Júri, aí vai um conselho para quem de direito: 

Na próxima Gala, precisa-se de mais seriedade na apresentação e mais res-

ponsabilidade na sua constituição, porque a Gala do Desporto não é, não foi, 

nem será um evento de entretenimento, apesar de terem estado lá tv´s e rádios.

PARABÉNS, INADE E SECRETARIA DO ESTADO DO DESPORTO. 

VALEU!

O ÚLTIMO DESEJO DE UM FILHO...
Um preso condenado à pena de morte a aguardar pela execução, pediu como 

último desejo um lápis e papel. Após escrever por vários minutos, o condenado 

chamou o guarda prisional e pediu que essa carta fosse entregue à sua mãe 

biológica. 

A CARTA DIZIA...

Mãe, se houvesse mais justiça neste mundo seríamos os dois executados e não 

apenas eu. És tão culpada quanto eu sou pela vida que tenho levado.

LEMBRA-TE que quando roubei e levei para casa a bicicleta de um menino 

como eu?

Ajudou-me a escondê-la para que o meu Pai não descobrisse. 

LEMBRA-SE quando roubei dinheiro da carteira do vizinho?

Fomos gastá-lo no Centro Comercial.

LEMBRA-SE quando discutiu com meu Pai e ele foi embora? 

Ele afinal só queria corrigir-me por eu ter roubado o resultado do curso, e 

acabei sendo expulso.

Mãe, eu era só uma criança, pouco tempo depois tornei-me um adolescente 

problemático e agora sou um Homem bastante malformado. 

Mãe, eu era apenas uma criança que precisava de correção e não de aprovação. 

Mas mesmo assim, eu perdoo-te ... 

Só peço que faça esta missiva chegar ao maior número de Pais do mundo, para 

eles saberem que o que faz todas as pessoas tornarem-se do bem ou do mal... 

é a EDUCAÇÃO. 

Obrigado, mãe, por me teres dado a vida e por me ajudares a perdê-la. 

Ass: O teu filho delinquente.

REFLEXÃO:

Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em 

discipliná-lo.

A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo

(Nelson Mandela).

A educação e repreensão começa nos primeiros anos da infância e duram até 

aos últimos dias de vida.

Educar as crianças, para que não seja necessário punir os adultos!!!

CALENDÁRIO F1 2023
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Mensagens-chave

Os deputados devem exigir medidas de alívio do custo de vida para os 
cidadãos. O Governo deve, ainda, trazer informação detalhada sobre o im-
pacto do alto custo de vida nos sectores sociais, sobretudo Educação e 
Saúde, e água e saneamento.

O Governo deve fornecer informações detalhadas sobre como pretende 
fazer para melhorar o desempenho em relação às metas estabelecidas no 
seu Programa Quinquenal em todos os sectores, em particular no sector 

oportunidade às crianças deslocadas devido ao terrorismo e recuperação 
das matérias perdidas ao longo dos anos?

O Parlamento deve exigir do Governo uma explicação sobre como preten-
de melhorar a alocação de recursos para a despesa de investimento no 
sector de Educação nos níveis provincial e distrital;

-
torial sobre como o investimento proposto para 2023 vai resolver a falta 
de salas de aula, tendo em conta que há uma redução considerável nas 
quantidades de 2023 em relação a 2022, numa altura em que a demanda 
aumentou;

falta sobre as necessidades em termos de número total de professores 

A Assembleia da República deve exigir do Governo o plano e a linha do 
tempo para a criação de capacidade técnica local para a gestão dos recur-
sos do nível descentralizado (provincial e distrital). Há uma necessidade 
urgente de eliminar o discurso de falta de capacidade para a gestão de 
fundos e projectos a nível local;

Exigimos a divulgação do detalhe sobre as dívidas a serem pagas em 
2023, a sua origem, as taxas negociadas, as entidades que as contraíram 
e o objectivo das mesmas. Aliás, o Parlamento deve exigir que o Governo 
inclua nas suas propostas de PESOE uma tabela com a informação deta-
lhada sobre o serviço da dívida;

activa das comunidades na tomada de decisão. Propomos, assim, a cria-
ção de um único instrumento que regule a partilha das receitas com as 
comunidades, tendo como base a aprendizagem do modelo de partilha 

Assim, os deputados devem exigir a informação detalhada sobre as comu-

O Parlamento deve acionar um mecanismo para obrigar os Serviços Pro-
vinciais de Ambiente (SPA) a publicarem regularmente a informação sobre 
os recursos canalizados às comunidades e estas devem monitorar o pro-
cesso de alocação e aplicação para dinamizar o desenvolvimento local, 
sem investir em áreas ou projectos que substituam a responsabilidade 
primária dos Governos distritais.

1. Introdução 

O PESOE para 2023 é uma das ferramentas fundamentais para a materialização das 
Prioridades do Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2020-2024. 

Este constitui o principal instrumento de gestão da acção governativa que permite aferir 

-

comunidades.

Um enfoque especial é dado à forma como o sector reorienta os seus recursos para res-

-

2. Metodologia

-

-

   

3. Questões Gerais

-

-

o sector privado.

Assim, os deputados devem exigir medidas de alívio do custo de vida para os cidadãos. 
O Governo deve, ainda, trazer informação detalhada sobre o impacto do alto custo de vida 
nos sectores sociais, sobretudo Educação e Saúde.

TABELA 1

-

-

-

em pressupostos com risco muito alto. Pelo que solicitamos ao Governo mais detalhes 
para sustentar a taxa proposta.

4. Envelope Orçamental para 2023

Proposta do PESOE 2023 faz soar o alarme Metas do Programa 
Quinquenal podem não ser alcançadas no sector da Educação

Maputo, Novembro de 2022

Documento da responsabilidade do CESC, submetido às Comissões 
especializadas da Assembleia da República, bancadas e MEF
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-
tados pela redução e os motivos para tal decisão por parte dos parceiros.

-

Assim, o Parlamento deve exigir um plano concreto e o respectivo horizonte temporal 

-

-

funcionamento.

-

-

-
res de Educação e Saúde), melhorarem a alocação de recursos de investimento para 
o nível dos distritos para a melhoria da qualidade do serviço ao cidadão.

-

-
lizada.

Assim, o Parlamento deve exigir do Governo o plano e o horizonte temporal para a 
criação de capacidade técnica local para gerir os recursos a nível provincial e distrital, 
visando eliminar o discurso de falta de capacidade para gestão de grandes projectos.

Outra despesa preocupante para a Sociedade Civil tem que ver com o peso do serviço da 

-

declarada ilegal pelo Conselho Constitucional. 

Assim, exigimos a divulgação do detalhe sobre as dívidas a serem pagas em 2023, a sua 
origem, as taxas negociadas, as entidades que as contraíram e o objectivo das mesmas. 
Aliás, o Parlamento deve exigir que o Governo inclua nas suas propostas de PESOE uma 
tabela com esta informação detalhada.

6. Afectação de Recursos com enfoque no Sector da Educação em 2023

-

-
ponibilizados aos sectores, conforme as alocações reais propostas no PESOE.

escolares.

Os deputados devem exigir ao Ministério da Economia e Finanças (MEF) uma tabela com 

de preços) para uma análise mais realística.

-
to.

6.1 Educação poderá não alcançar as metas do PQG

-
ção de recursos nas acções e indicadores de efeito multiplicador para a aceleração do alcance 

-

e os resultados não são animadores.
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-

(ano eleitoral).

O Governo deve explicar detalhadamente a situação actual e partilhar o plano e a linha 
de tempo para o alcance das metas sectoriais previstas no PQG até 2024.

professores.

PESOE.

Interessa, sobretudo, esclarecer qual é o número de livros será distribuído em 2023. 
Interessa-nos, ainda, o detalhe sobre as classes e disciplinas (incluindo do ensino bilin-

minimizado o seu impacto no processo de ensino e aprendizagem.

como o investimento proposto para 2023 vai resolver a falta de salas de aula, tendo em 
conta que há uma redução considerável nas quantidades de 2023 em relação a 2022, 
numa altura em que a demanda aumentou.

-
ma de educação para crianças com necessidades educativas especiais.

de Educação.

7. Tabela Salarial Única

-

-

-
sos? Se sim, qual é a sua proveniência?

O Governo pode partilhar mais detalhes a este respeito?

8. Recursos Naturais

-

-
-

-

propõe a criação de 
um único instrumento que regule a partilha das receitas com as comunidades, usan-

comunidades na tomada de decisão.

Assim, os deputados devem exigir a informação detalhada sobre as comunidades 

O Parlamento deve acionar um mecanismo para obrigar os Serviços Provinciais de 
Ambiente (SPA) a publicar, regularmente, a informação sobre os recursos canaliza-
dos às comunidades e estes devem monitorar o processo de alocação e aplicação 
para dinamizar o desenvolvimento local, sem investir em áreas ou projectos que 
substituam a responsabilidade primária dos Governos distritais.
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Depois de um interregno de 
dois anos devido à pande-
mia da Covid 19, o dis-
trito de Magude, na pro-

víncia de Maputo, voltou, semana 

finda, a acolher o seu tradicional 

festival de carne.

 Magude é o maior produtor de 

carne bovina na zona sul do país. 

Na IV edição de festival de carne, 

que decorreu sob o lema ”carne na 

terra da carne”, foram abatidas 83 

cabeças, que correspondem a cerca 

de 14 toneladas. 

O Administrador do distrito, 

Lázaro Bambamba, fez um balan-

ço positivo do evento, apontando 

que serviu de oportunidade para 

alavancar as potencialidades do 

distrito. Frisou que a iniciativa 

enquadra-se no contexto de pro-

Nivaldo Thierry apresenta 
colecção renasça em Ghana

O 
conceituado estilista, 
Nivaldo Thierry, repre-
sentou Moçambique no 
Rhythms On Da Run-

way, evento que decorreu de 20 a 
25 de Novembro, no Ghana.

A iniciativa é a maior celebração 

anual de música e moda daquele 

país africano.

No evento, Nivaldo Thierry apre-

sentou, em desfile, a sua nova co-

lecção composta por mais de uma 

dezena de peças únicas da colecção 

Renasça, que já está a ganhar mui-

ta popularidade, sobretudo por se 

tratar de roupa pronto a vestir, tan-

to para homens assim como para 

mulheres.

Depois da estreia internacional em 

Setembro deste ano, na Nigéria, 

esta é a segunda apresentação da 

colecção no estrangeiro.

Nivaldo Thierry refere que “é sem-

pre gratificante levantar as cinco 

cores da bandeira moçambicana 

além fronteiras, para que o mun-

O 
Auditório do BCI aco-

lheu, na quarta-feira 

(23), o relançamento 

da obra ‘Por cima de 

toda a folha’, do poeta Helio-

doro Baptista, a qual reúne de-

zenas de poemas que reflectem 

o período antes e pós-indepen-

dência.

“Trata-se de uma obra emble-

mática, amplamente aclamada 

pela crítica, desde o seu lan-

çamento em 1987”, relembrou 

Ivan Nhantumbo, director do 

Gabinete de Oferta e Dina-

mização, do BCI, instituição 

que apoia a reedição. “Trinta e 

cinco anos depois, e no quadro 

da homenagem que lhe é hoje 

prestada, o BCI junta-se a este 

tributo ao poeta Heliodoro 

Baptista, destacadamente, um 

dos maiores poetas moçambi-

canos, e um dos precursores da 

literatura deste país”, disse.

A cerimónia compreendeu, en-

tre os vários momentos, teste-

A 
deputada da Assembleia da República, Ivone Soares, acaba de 

ser galardoada pelo término do grau de Mestrado em Gestão, 

obtido em Portugal. A parlamentar, e outros estudantes mo-

çambicanos em Portugal,  recebeu ainda meia libra de ouro da 

Relançada obra de Heliodoro Baptista

munhos, declamação de poemas e 

a apresentação da obra, assegurada 

pelo escritor e académico Lucílio 

Manjate, para quem “a poesia de 

Heliodoro Baptista funciona como 

a ignição para a manifestação das 

minhas próprias convicções e sen-

timentos. Isto significa que o poe-

ta e o leitor partilham ideais. Aliás, 

esta é a função da arte, revelar e 

perpetuar a nossa humanidade”. 

Manjate assinalou igualmente 

que “Por Cima de Toda a Folha 

é, portanto, para já, uma narra-

ção da História de Moçambi-

que. Este é um livro cheio de 

História, do antes e do depois 

da Intendência Nacional”. E 

rematou: “é um livro que faz 

a incisão à nossa consciência 

colectiva através de um verso 

ironicamente insuspeito e am-

biciosamente hermético, mas 

que nos obriga a olhar de frente 

para as nossas próprias másca-

ras”.

O acto de relançamento con-

tou, entre outras personalidades 

e membros da classe literária 

moçambicana, com a presença 

de Heliodoro Baptista Júnior, 

filho do autor da obra, que fez 

referência ao rico legado do pai. 

Refira-se que este, também, 

poeta efectuou, em Maio de 

2019, no mesmo Auditório do 

BCI, o lançamento da 2ª edição 

da sua obra, intitulada ‘Deta-

lhes de uma vida de silêncio’.

do conheça as potencialidades do 

nosso país”.

O estilista, depois de participar no 

grande e memorável desfile, saiu à 

rua para entrar em contacto com a 

realidade do país africano. Assim, 

percebeu que Ghana é um país 

bastante acolhedor para os visitan-

tes, e, tal como Moçambique, ofe-

rece um manancial gastronómico, 

artístico, cultural e turístico.

Fora do centro da cidade, isto é, 

nos bairros periféricos, Thierry viu 

de perto uma realidade diferente 

das noites badaladas da moda afri-

cana.

Nivaldo Thierry diz que a cidade 

possui pessoas afáveis, uma gastro-

nomia distante da moçambicana, 

mas muito deliciosa. A arquitectu-

ra é rústica, visível, principalmente, 

na capital Acra.

Depois de Ghana, o estilista mo-

çambicano segue para Senegal, 

onde vai participar no Dakar 

Fashion Week, de 2 a 4 de De-

zembro.

moção da cultura de “bandeira” do 

distrito, que é a produção de carne. 

“O festival de carne, que movimen-

tou cerca de 10 mil participantes, 

enquadra-se na estratégia de pro-

moção de produção e produtivi-

dade da carne, melhoramento da 

renda familiar e de vida através da 

segurança alimentar e nutricional, 

e representa a resiliência dos Go-

vernos distrital e provincial face às 

dificuldades, marcando assim a re-

toma da economia e promoção do 

desenvolvimento”, disse.

O festival foi marcado pela visita 

a cerca de 43 expositores, entrega 

de certificados de participação aos 

feirantes, o espectáculo musical 

que contou com uma vasta gama 

de artistas nacionais e o lançamen-

to de fogo de artifício. 

O governador da província de Ma-

Festival de carne paralisa Magude
puto, Júlio Parruque, que dirigiu o 

evento, desafiou os criadores no 
sentido de melhorar geneticamen-
te o gado. 
Parruque assinalou que os avanços 
registados na província na compo-
nente da produção pecuária, que 
se situa actualmente em 88,5%, 
o que representa um crescimento 
de 7,2% nos últimos 10 meses. O 
governante também frisou o com-
promisso de manter um cresci-
mento sustentável acima de 5% na 
presente campanha agrária.
Desafiou ainda, Parruque, o go-
verno distrital a massificar feiras 
de comercialização de gado, o me-
lhoramento genético, o consumo 
e venda de carnes devidamente 

inspeccionadas, o cumprimento do 

calendário sanitário, a eliminação 

de abates clandestinos e o combate 

ao roubo de gado.

Câmara de Comércio 

Portugal-Moçambi-

que.  

O evento teve lugar 

nesta terça-feira, 29 

de Novembro, em 

Maputo e contou 

com a presença do 

Secretário de Estado 

do Mar de Portugal, 

do Antigo Presiden-

te da República Joa-

quim Chissano, do 

Almirante Gouveia e 

Melo, do Presidente 

do Conselho Geral 

da CCPM Pedro 

Rebelo de Sousa, do 

Presidente da Direc-

ção da CCPM, Rui 

Moreira de Carvalho 

e de outras persona-

lidades luso-moçam-

bicanas.

Ivone Soares galardoada
Depois de um interregno de dois anos, devido à pandemia da Covid 19, o festival de carne regressou em grande em 

Magude

Heliodoro Baptista, falou do rico 
legado do pai
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Pedro Madruga (Texto)

Naíta Ussene (Fotos)

Cesto Dezembrou!
- Pelo menos temos mangas!

- Só por dizer, pirimahhh...

- Ficas aonde, Divina? Tu mesma chegaste na hora certa para espantarmos juntos as tristezas 

de tsu não tsu... Se não fosses tu, Divina...

- Acho que já éramos de vez... No cemitério mesmo... A esta hora talvez estarias a pensar na 

missa de seis meses...

- Não falem assim, Nanda e Zefa. Vocês me deixam sem jeito, sabe... Os problemas são para 

ser enfrentados, como os bois...

*

Zefa saiu da varanda com o cesto de mangas maduras, lá lavadas para o quintal onde o Kota 

de Família, Verniz Tomar Chá, a Divina, a Nanda e o Prefiro Artur Solteiro esperavam pela 

fruta da época para estimarem a hora do lanche.

- Hummmhhh!

- Muito boas as tuas mangas, Prefiro Artur!

- Até pensei que vocês não iam comer mesmo. É verdade acreditem. Sempre achei que isso 

fosse só para tirarem fotos nas luzes de malta Naíta, esses campeões da foto da praça. É sur-

presa minha. Acreditem se quiserem...

- Mas tu, Artur. Já reparaste bem para uma feijoada?

- Reparar até reparo, Zefa. Mas o problema é que não estou a ver mesmo. Talvez é da dis-

tância...

- Estás a chatear, Artur. Nunca comeste um prato de feijoada?

- Já!

- Então?

- Aquilo antes de ser feijoada é preciso juntar todos os ingredientes.

- Isso eu sei. Até sei cozinhar.

- Okay. Ok. Então achas que comemos o quê com esses atrasos dos dinheiros nas contas, nos 

xitiques, poupanças, etc e todos problemas. Muitos estão a cair no negócio, sabe...

- Entendi. É por isso que a mercearia Marido & Mulher, a barraca do Tónhana,  e aquelas 

bancas mais vazias como um deserto....

- As mangas estão mesmo boas – interrompeu o Kota de Família a longa reflexão da Zefa 

sobre o atraso frequente dos pagadores públicos.

- Desta vez dizem que vai sair tudo. Está resolvido!

*

- Então vamos todos para cadeia!

- Como assim, Divina?

- Vocês não viram até agora, primos?

- Estás a falar da panela de feijoada, nem pirima?

- Isso mesmo, Nanda. Ainda bem que estás comigo nessa ideia da feijoada. Já começaram 

a servir a panela. Vamos suponhar uma coisa... (gargalhada geral debaixo da mangueira...)

- O que fiz, estou a cheirar mal, vocês?

- Não, nada prima. Como ias dizendo, Divina... Vamos suponhar...

- Isso mesmo. Já estava a esquecer. Então cada dia de leitura da sentença é como se fôssemos 

bem juntinho da panela ainda no lume para dar mais gosto e servir a nossa feijoada...

- Nesse caso os mais velhos, Guebuza, Alice Mabota, Mutota, Nhangumele, Mabunda, Dam-

bi, Gregório, António do Rosário, Bruno, até chegarmos às damas, Ângela, Inês e Mbanda. 

- Essa é uma panela de uma feijoada com todos? – rematou o Tomar Chá!

- Isso. Entendeste tudo. Até os jornalistas estão lá para saborear. Se eu não tivesse visto o 

Josine, o Francisco Jr, o Nenane, Nhachote, Dr. Gani...

- Pelo menos neste Dezembro petisco não vai faltar...

- Vamos acompanhar a leitura da sentença para não ficarmos só a espantar moscas, Divina!

- Não me digas. Dizem os sábios que aquilo promete levar o tempo de uma dinastia chinesa...
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IMAGEM DA SEMANA

À HORA DO FECHO

Diz-se.
.. Diz-se

IPTV

FAZ O REGISTO E GANHA 30 DIAS GRÁTIS NO PACOTE PRATA

DIAS
GRÁTIS
PACOTE PRATA

O 
Comité de Política Mo-

netária (CPMO) do 

Banco de Moçambique 

(BdM) decidiu manter 

a taxa de juro de política mone-

tária, taxa MIMO, em 17,25%, 

uma medida que já era esperada 

por analistas. 

De acordo com o BdM, a medida 

é sustentada pelos elevados riscos e 

incertezas associados às projecções 

de inflação, com destaque para os 

efeitos da persistência da tensão 

geopolítica na Europa e do abran-

damento da procura externa, não 

obstante as perspectivas de retorno 

da inflação para um dígito, no mé-

dio prazo.

interno, destacam-se as pressões 

crescentes para o aumento da des-

pesa pública corrente, as incerte-

zas em relação aos impactos dos 

choques climáticos na oferta e 

comercialização de bens e à evo-

lução dos preços administrados, 

incluindo o seu efeito sobre os 

Decisão da CPMO

BdM mantém taxa de juro 
em 17.25%

nível externo, mantêm-se as incer-

tezas quanto ao prolongamento do 

conflito entre a Rússia e a Ucrânia, 

e acrescem-se os riscos de recessão 

económica global.

Analistas 

comporta as cidades de Maputo, 

11,08%, após 12,01% em Setem-

bro, a reflectir, essencialmente, o 

abrandamento dos preços dos bens 

alimentares, com destaque para as 

-

jacente também reduziu. Para o 

médio prazo, consolida-se a pers-

pectiva de retorno da inflação para 

um dígito, decorrente dos efeitos 

da estabilidade do Metical, não 

obstante a prevalência de elevados 

riscos e incertezas. 

Porém, a consultora Fitch Solu-

tions prevê que o regulador do 

sistema financeiro nacional man-

tenha a taxa de juro de referência 

em 17,25%, durante o próximo 

ano, sustentada num crescimento 

económico de 6,5% e numa apre-

ciação de 3,1% do Metical.

do crescimento dos preços vá li-

mitar o ímpeto do banco central 

para subir a taxa, e que o forte 

crescimento económico desincen-

tive um corte na taxa”, escrevem os 

analistas no comentário enviado 

aos investidores.

-

creve também que o Metical de-

verá continuar a transaccionar na 

mesma banda de 63 a 64 meticais 

por dólar nas próximas semanas, 

terminando nos 63,70 meticais 

por dólar no final do ano.

-

lítica monetária vá manter a taxa 

de 17,25% na reunião de 30 de 

depois de aumentado a taxa em 

400 pontos base este ano, para 

17,25%”, escrevem os analistas, 

lembrando que este é o valor mais 

elevado desde Março de 2018.

Lá para as zonas frígidas, onde por estas alturas as baixas tempera-
turas devem estar a matar bebés em incubadoras por falta de energia 
eléctrica, sempre que o czar é confrontado sobre a sua guerra de es-
timação responde da mesma maneira: “Compreendo a vossa preocu-
pação, eu também gostaria que isto tudo acabasse o mais cedo pos-
sível, mas a outra parte…” Como quem diz, a culpa é da vítima que 

sempre uma forma criativa de culpar as suas vítimas pelo sofrimento 
que eles próprios infligem.

Massingir, para tranquilidade dos que defendem os recursos faunís-
ticos do país, continua atrás das grades, apesar das ameaças que pro-
mete vomitar expondo os nomes dos bosses que se beneficiam dos 
seus negócios de chifres de rinocerontes. Resta saber se vai aguentar 

acontece no Chimoio, quando os potenciais “criminosos” são um 

feriados históricos, por sua vez, denota dificuldade em de facto en-

-
vens foram decapitados brutalmente, depois de terem enfrentado, na 
terça-feira da semana passada, com arco e flecha, um grupo de duas 

de TSU, poderia fazer uma criativa contra-proposta aos zelosos juí-
zes sindicalistas e toda a fauna acompanhante no aparelho judicial. 
Que tal mostrarem um pouco mais de celeridade nos 100 mil  pro-
cessos que andam parados pelas secretarias dos tribunais, em troca 

mãe de se fazer presente mesmo em zonas onde a sua presença de-
veria ser um dado adquirido, como por exemplo, numa zona turística 
bastante apetecível situada não mais de 40 quilómetros do centro da 
cidade capital. Seria útil ouvir o que diz o regulador, ou a cobertura 
adequada já não faz parte dos requisitos para a obtenção de lecença.

venda não venha a ser como foi com outros activos do Estado, vendi-
dos aos mesmos suspeitos de costume, a preços de bagatela. 
Falando da venda de activos do Estado, existe uma prática que con-
siste em gerí-los deliberadamente de forma danosa para forçar a sua 
falência, levando a que sejam adquiridos pelas mesmas pessoas a pre-

Depois de ter boicotado a transmissão do julgamento sobre as dívi-
das ocultas, a TV Mãe decidiu agora transmitir em directo a leitura 
da sentença. Serão novas orientações depois da grande reunião da 

as suas rédeas condenando a acção do Ministério do Público que 
responsabiliza um escriba no caso “chefe Danone” lá para as bandas 

uma estacão pública ou tem que ver com o processo eleitoral que se 
aproxima, mas é caso para dizer nunca é tarde para começar. 

jackpot de 12 milhões de 
veredinhas para prover o seguro soberano contra desastres naturais 
para os próximos três anos, faltando apenas a clarificação dos moldes 

-
tarioso Banco Mundial, o mesmo que acaba de suspender o apoio ao 

-
cia na aplicação de fundos.    

Em voz baixa
-

cobrimos que a ministra dos funcionários públicos chateados com 
a TSU existe e está bem vivinha da silva. Cheia de emoção lá foi 
cantando e dançando o que lhe permite o estatuto laico do Estado 
que representa.
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Suplemento

Mulheres e crianças continuam 
a ser as maiores vítimas do HIV

Maputo, 2 de Dezembro de 2022

N
o âmbito das ce-

lebrações do Dia 

Mundial de Luta 

contra o SIDA, ob-

servadas a 01 de Dezembro, 

o Ministro da Saúde, Armin-

do Tiago, lamentou o facto 

de as mulheres e crianças 

continuarem a constituir os 

grupos mais afectados pelo 

HIV e SIDA em Moçambique, 

advogando que devem ser 

encontradas alternativas 

para alterar este cenário 

dramático.

“A INSIDA [Inquérito Nacio-
nal de Prevalência, Riscos 
Comportamentais e Infor-
mação sobre o HIV e SIDA 
em Moçambique] 2021 mos-
tra que as mulheres conti-
nuam a carregar o maior far-
do em relação à prevalência 
do HIV. Segundo o inquérito, 
15% das mulheres com idade 
correspondente ou superior 
a 15 anos estão infectadas 
pelo HIV, contra 9.5% de ho-
mens da mesma faixa etária”, 
disse Tiago. 
Dirigindo as cerimónias cen-
trais daquele evento, instituí-
do pela primeira vez pela Or-
ganização das Nações Unidas 
em 1988, Tiago disse que, pese 
embora estejam a ser assina-
lados avanços no combate à 
epidemia, nos últimos anos, 
os esforços devem continuar 
a ser incrementados, porque 
estes dois grupos continuam 
a apresentar números preo-
cupantes e que exigem uma 
rápida intervenção. 
Referiu que deve haver a 
consciência de que esta luta 
não é apenas do Ministério 

Lamenta Armindo Tiago

Por: Elias Nhaca

da Saúde (MISAU), mas de to-
dos os sectores.
Explicou que, para além dos 
elevados níveis de prevalên-
cia em mulheres, preocupa a 
situação que afecta as crian-
ças. 
Salientou que até Setembro 
do corrente ano foram regis-
tados 1.9 milhões de indiví-
duos, que foram submetidos 
ao tratamento antirretro-
viral, contra 1.8 milhões em 
2021. Neste universo, lamen-
ta-se que 110 mil sejam crian-
ças dos zero aos quatro anos 
de idade. 
Por conta disto, para mudar o 
cenário, Armindo Tiago refe-
riu que um dos objectivos do 
V Plano Estratégico Nacional 
de Resposta ao HIV e SIDA, 

que está a ser implementado 
desde 2021, é assegurar que 
95% das mulheres em idade 
reprodutiva tenham as suas 
necessidades de saúde sexual 
e reprodutiva devidamente 
atendidas; 95% das pessoas 
em risco de infecção pelo 
HIV e SIDA tenham acesso e 
usem as opções de tratamen-
to combinadas, apropriadas, 
priorizadas e centradas na 
pessoa. 
“Nos últimos anos, mais de 
10 milhões de testes de HIV 
foram feitos anualmente e 
foram introduzidas as se-
guintes abordagens: a abor-
dagem do caso índex que 
permite identificar mais pes-
soas seropositivas através 
da focalização da testagem. 

Dois, abordagem da auto-
-testagem, recentemente, em 
expansão a nível nacional. 
O autoteste cria demanda e 
permite alcançar populações 
que normalmente não usam 
os serviços de testagem dis-
poníveis como de adolescen-
tes e jovens”. 
Disse que actualmente 99% 
das mulheres que chegam à 
consulta pré-natal foram tes-
tadas para o HIV, sendo que 
destas, 99% estão em trata-
mento antirretroviral. 
Quanto ao diagnóstico infan-
til, os dados indicam que 87% 
das crianças foram testadas 
antes dos dois meses contra 
86% no ano anterior. A taxa 
de positividade foi de 3% e 
nas crianças acima dos dois 
meses a taxa foi de 13%.
Uma das alternativas en-
contradas pelo governo para 
melhorar a resposta foi de 
expandir as intervenções de 
tratamento para as zonas ru-
rais. 
“Actualmente, os serviços de 
tratamento antirretroviral 
estão disponíveis em 96% 
das Unidades sanitárias. O 
aconselhamento e a testa-
gem, distribuição de medi-
camentos antirretrovirais, 
o apoio e retenção no trata-
mento estão disponíveis nas 
comunidades”, disse Tiago.
As celebrações do 01 de De-
zembro do corrente ano ti-
veram como lema: Alcançar 
a Igualdade e Equidade na 
Resposta ao HIV e SIDA. 

Superar o estigma
Por seu turno, a directora dos 
Serviços de Saúde da Cidade 

Armindo Tiago não quer que as mulheres e crianças sejam vistas como a 
marca do HIV em Moçambique

de Maputo, Sheila Lobo, ex-
plicou que a equidade está 
associada ao sentido de jus-
tiça e deve fazer parte do 
DNA de todos na luta contra 
a doença. 
Por sua vez, Maria Luísa, 
representante da coordena-
dora residente das Nações 
Unidas em Moçambique, e 
recorrendo às palavras do 
Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres, re-
feriu que para acabar com o 
HIV e SIDA “devemos acabar 
com as desigualdades”. 
Assinalou que o continente 
está a ficar atrasado, sobre-
tudo, Moçambique que se 
encontra na segunda posição 
dos países da África Austral 
com maior número de novas 
infecções, somente atrás da 
África do Sul. 
Manifestou preocupação 
com o ritmo na redução de 
novas infecções do HIV na 
África Austral. 
As celebrações do 01 de De-
zembro foram feitas dois 
dias depois de a ONUSIDA 
ter divulgado o seu Relatório 
Global sobre o HIV e SIDA, 
tendo constatado que, em 
2021, cerca de 650 mil pessoas 
morreram no mundo devido 
à influência do SIDA. 
Para além do Ministro da 
Saúde, as cerimónias centrais 
contaram com a presença da 
Ministra do Género, Criança 
e Acção Social, Nyeleti Mon-
dlane, do Secretário Execu-
tivo do Conselho Nacional 
de Combate ao SIDA, Fran-
cisco Mbofana, de activistas 
na luta contra o HIV e SIDA, 
para além de representantes 
de entidades diplomáticas. 
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C
om 35 mil mortes por HI-

V-SIDA no último ano, 

94 mil novas infecções e 

2,1 milhões pessoas em 

tratamento, o secretário-exe-

cutivo do Conselho Nacional de 

Combate a SIDA (CNCS), Fran-

cisco Mbofana, considera, em 

entrevista ao SAVANA, que Mo-

çambique pode atingir a meta de 

controlo da epidemia até 2030, 

mas deve ultrapassar desafios 

fundamentais.

O lema “Alcançar a Igualdade 

e Equidade na Resposta ao HIV 

e SIDA” do Dia Mundial de Luta 

contra a SIDA, adoptado este 

ano para a efeméride, que se ce-

lebra a 01 de Dezembro de cada 

ano, reflecte de forma cristalina 

a trajectória que o país deve per-

correr para controlar a doença: 

Acabar com a desigualdade no 

acesso aos serviços de combate 

à enfermidade, refere Mbofana.

Este esforço passa pela preven-

ção primária de precisão junto 

de grupos populacionais priori-

tários (populações vulneráveis 

e populações-chave) e nas áreas 

geográficas de maior incidência, 

combate à violência baseada no 

género e ao estigma e a discrimi-

nação.

“É, portanto, exequível este desi-

derato de controlo da epidemia. 

É exequível, porque, para ter-

mos 2030, como marco, temos de 

olhar para o longo caminho que 

já percorremos”, assinala.

O Dia Mundial da Luta Contra a 
SIDA assinala-se sob o lema “Al-
cançar a Igualdade e Equidade na 
Resposta do HIV e SIDA!” adap-
tado do lema global “Equidade 
já!”. Qual é o quadro da promoção 
da equidade nos cuidados contra 
esta epidemia em Moçambique?
Este não é um indicador que tem 
sido medido ou fácil de medir. A 
forma de medirmos este parâme-
tro é indirecta, no sentido de que 
há serviços que são disponibiliza-
dos, que podem ser de prevenção, 
cuidados, tratamento e até miti-
gação.
O que temos verificado é que o 
acesso aos serviços de HIV não é 
igual para todos e esse facto deve-
se à falta de equidade. Também 
temos verificado que a infecção 
não está distribuída de forma 
igual pelos diferentes grupos. 
Há grupos mais afectados e há 
grupos menos afectados.  Esta 
discrepância também é devido às 
desigualdades no acesso aos ser-
viços. Em termos de desigualdade 
relacionada com o risco, temos 
grupos populacionais de maior 
exposição, com maior vulnerabili-
dade. Estes grupos populacionais, 
no âmbito do nosso plano estra-
tégico 2021-2025, subdividem-se 
em dois grupos: populações vul-
neráveis, como por exemplo as ra-
parigas, adolescentes e mulheres 
jovens e pessoas de alta mobili-
dade, e as populações-chave que 
no nosso contexto subdividem-

Para erradicar HIV e SIDA

se em: mulheres trabalhadoras 
de sexo, homens que fazem sexo 
com homens, pessoas que injec-
tam drogas, reclusos e pessoas 
transgénero.
Uma das razões para esse risco é 
a desigualdade económica. São 
pessoas com necessidades, mas 
sem recursos para as satisfazer. 
Por outro lado, a desigualdade 
de género é pensada também em 
termos de acesso aos recursos. 
Raparigas entre 15 e 24 anos têm 
carências que as podem levar ao 
chamado sexo transaccional, que 
é a troco de dinheiro e, muitas ve-
zes, sem o uso do preservativo. Há 
homens que dizem: “queres crédi-
to? Dou-te, mas não vamos usar 
preservativo”, o que é um risco 
grande, quando envolve pessoas 
não casadas.
Por outro lado, há o sexo com 
base na violência praticada pelo 
parceiro íntimo, que faz com que 
as mulheres estejam expostas 
a um maior risco e expostas a 
mais infecção. Onde há violência, 
há medo e a vítima é incapaz de 
exigir o uso de preservativo, por 
exemplo. 
E depois temos aquele grupo 
maior de populações-chave, ex-
postas a um maior risco, mas com 
pouco acesso aos serviços, devido 
à sua identidade sexual, consumo 
de drogas e situação de reclusão 
penitenciária. 
Basicamente, temos cinco popu-
lações-chave: usuários de drogas, 
trabalhadoras de sexo, homens 
que fazem sexo com homens, re-
clusos e pessoas transgénero. São 
grupos excluídos e marginaliza-
dos, estando expostos a um maior 
risco de infecção; por isso, desem-
penham um papel na transmissão 
na população geral através dos 
seus clientes. Aqui também se vê 
que a desigualdade pode levar à 
discriminação e estigmatização. 
A desigualdade pode levar a um 
maior risco e à inacessibilidade 
aos serviços de HIV. 
Por exemplo, uma trabalhadora 
de sexo, se vai à unidade de saúde 
com uma infecção de transmis-
são sexual, pode ser repreendida. 
Homens que fazem sexo com ho-
mens também são discriminados 
por aquilo que se considera um 
desvio em relação ao que se con-
sidera comportamento normal. 
Eles têm maior risco de infecção 
e têm menor acesso aos serviços. 
Com o lema deste ano, queremos 
dizer que enquanto não elimi-
narmos essas desigualdades es-
sas barreiras que fazem com que 
as pessoas não usem os serviços 
disponíveis e estejam mais vul-
neráveis a infecção, dificilmente 
vamos alcançar o controlo da epi-
demia do HIV até 2030, como está 
preconizado internacionalmente. 
Este lema é mais uma chamada 
de atenção a todos para acções 
enérgicas, uma convocação à res-
ponsabilidade de cada um de nós 
na redução ou eliminação destas 
desigualdades.

Como erradicar estes obstáculos 
à equidade no acesso aos servi-
ços de luta contra o HIV e SIDA, 
tendo em conta que é uma causa 
há muito defendida? 
Estas barreiras eliminam-se atra-
vés de leis, políticas e estratégias. 
Por exemplo, nós temos sido elo-
giados e reconhecidos por, em 
2014, termos aprovado um novo 
Código Penal que descriminaliza 
aquilo que na lei penal anterior 
se chamava crimes contra a na-
tureza, numa alusão às relações 
sexuais entre pessoas do mesmo 
sexo. Esse acto legislativo é um 
primeiro passo para que essas pes-
soas se possam expressar e abrir 
caminho para que os servidores 
públicos e outros não os excluam, 
porque não há crime nessas re-
lações. Aqui estamos a falar da 
lei que progrediu, mas podemos 
apontar políticas. Outro exemplo 
de um avanço é a possibilidade de 
implementar acções de redução 
de risco e de danos nas pessoas 
que injectam drogas. Uma destas 
acções pode ser a distribuição de 
seringas por usuários de drogas. 
Que não se entenda isto como 
incentivo ao consumo de estupe-
facientes, mas tão somente como 
uma acção visando travar a parti-
lha de seringas e travar o risco de 
propagação do HIV, outras infec-
ções de transmissão sexual e he-
patites. Portando, uma acção de 
saúde pública. É uma medida que 
pode contribuir para a redução de 
infecções neste grupo e eliminar a 
exclusão. 
Na área da rapariga, todas as ac-
ções para reter a rapariga e per-
mitir que ela conclua o ensino se-
cundário têm um grande impacto 
na redução das vulnerabilidades 
e riscos de infecção. Há evidên-
cias de que quando ela é retida 
na escola e consegue concluir a 
12ª classe, o risco de infecção re-
duz em 50%. Quando ela está na 
escola, está ocupada, está exposta 
ao conhecimento e ao concluir 
a 12ª tem maiores possibilidades 
de ter renda e não depender de 
terceiros. Com formação, ela vai 
abrir as suas próprias portas e 
não se expor à violência. É uma 
estratégia que nós temos estado 
a adoptar, através do programa 
“Eu Sou Capaz”, que está em cur-
so em sete ou oito províncias do 
País, visando reter as raparigas na 
escola até à finalização do ensino 
secundário. 
Por outro lado, através do Minis-
tério do Género, Criança e Acção 
Social, são dados apoios a famílias 
de baixa renda, para aumentar a 
sua resiliência à pobreza e dimi-
nuir a propensão para negocia-
rem ou arranjarem casamentos 
para as suas filhas raparigas ou 
mesmo adolescentes. Não são 
subsídios que resolvam todos os 
problemas, mas ajudam os pais a 
não fechar os olhos aos perigos 
que as filhas correm. 
Ao longo desta entrevista, tem 
enfatizado o compromisso do 

de infecção altas e vão entrar para 
a vida adulta. Também temos de 
levar a intervenção para os locais 
onde as infecções são acentuadas. 
Temos distritos onde a incidência 
é muito elevada. A nossa acção 
deve ser centrada nos grupos e 
locais com maior incidência. Além 
disso, temos de reduzir ou elimi-
nar casos de pessoas que vivem 
com o vírus, mas não sabem e, por 
isso, não estão em tratamento. 
São as fontes de infecção, porque 
vivem com esse desconhecimento 
da sua condição.

Ainda há pessoas que des-
conhecem o seu estado
E isso se consegue através da 
massificação da testagem…
Através da massificação do au-
to-teste, em que a pessoa escolhe 
o dia, a hora e a pessoa que pode 
assistir ao auto-teste, querendo. 
Temos de reforçar esta estra-
tégia, porque o grupo dos que 
desconhecem a sua condição de 
infectado ainda é significativo. 
É maioritariamente constituído 
por homens, porque, raramente 
vão ao hospital, ao contrário das 
mulheres, que procuram o ser-
viço materno-infantil e por isso 
são obrigadas a ir ao hospital. 
Enquanto não fizer o teste e não 
conhecer a sua condição, o ho-
mem não se trata e é um factor 
de transmissão. Vai contaminar a 
rapariga ou adolescente, porque 
tem algum dinheiro e capacidade 
de aliciamento para uma relação 
sexual transaccionável. A menina 
depois transmite ao namorado e 
forma-se essa cadeia de infecção.
A testagem e o tratamento são 
hoje mais fáceis. O tratamento é 
altamente eficaz, porque ajuda a 

controlo da epidemia do HIV até 
2030. Como está a ser a trajec-
tória de Moçambique para essa 
meta. É exequível, tendo em con-
ta a situação de Moçambique ou 
será uma utopia?
É exequível, porque, para termos 
2030, como marco, temos de olhar 
para o longo caminho que já per-
corremos. Temos de olhar para o 
nosso ponto de partida e veremos 
que alcançamos enormes ganhos, 
o que torna realista a ambição de 
controlarmos o HIV até 2030. Se 
olharmos para o nosso percurso, 
podemos ver que temos registado 
sucessos em termos de redução 
do número de infecções, mortes 
e aumento das cifras de acesso 
ao tratamento. Temos verificado 
igualmente a melhoria da quali-
dade de vida das pessoas vivendo 
com o HIV. Seria desejável que es-
ses indicadores positivos fossem 
alcançados a uma maior velocida-
de, mas acreditamos que estamos 
na trajectória certa. No ano passa-
do, registamos 94 mil novas infe-
ções, mas temos de assinalar que 
estamos a vir de 150 mil infecções 
há 10 anos. É, portanto, exequível 
este desiderato de controlo da epi-
demia.
Para isso, temos, porém, de for-
talecer a parte da prevenção pri-
mária do, através da prevenção 
de precisão, que significa que as 
intervenções disponíveis devem 
atacar os indivíduos que estão em 
maior risco e os locais com maior 
incidência. Se não fizermos uma 
prevenção de precisão, estaría-
mos a fazer muito esforço, mas 
com pouco impacto. Temos de 
concentrar as nossas interven-
ções nas raparigas, adolescentes e 
mulheres jovens, que têm índices 

100, por ano, o que significa que, 
só em medicamentos, seriam USD 
200 milhões. Mas não se fica por 
aí, porque há também custos com 
testes que são caros, para ver se 
a terapêutica está a dar efeito e 
também monitorar os efeitos co-
laterais dos medicamentos nos 
rins, no fígado. Há igualmente 
custos com a logística. Ou seja, de 
longe, o país investe na área do 
HIV e SIDA USD 600 milhões, por 
ano, incluindo toda a componente 
de assistência técnica.
Por exemplo, quando o governo 
americano diz que canaliza 400 
milhões, este dinheiro não vai di-
rectamente para a última pessoa 
beneficiária, mas há toda a parte 
de gestão envolvida e que deve 
ser custeada. A maior parte do fi-
nanciamento é do PEPFAR (Plano 
de Emergência do Presidente dos 
EUA para o Alívio do SIDA) e do 
Fundo Global de Luta Contra HIV, 
Tuberculose e Malária. Estes dois 
mecanismos dão 80% do financia-
mento.
Além de financiamento externo, o 
Estado moçambicano, através do 
orçamento para a saúde, também 
mobiliza avultados recursos para 
a área do HIV e SIDA
Qual tem sido o impacto do au-
mento no acesso ao tratamento 
na redução de mortes?
Sem dúvidas que o impacto tem 
sido gigantesco. Mais uma vez, 
temos de ter em conta o lugar de 
onde viemos para ver se a meta de 
2030 é ou não realista. Por exem-
plo, em 2004, não tínhamos cinco 
mil pessoas em tratamento, mas 
hoje já ultrapassamos 1,8 milhões 
de pessoas em tratamento, o que 
significa que nós estamos a vir 
de longe, de uma situação em que 
quase ninguém tinha tratamen-
to. Temos o segundo maior pro-
grama de tratamento no mundo, 
logo abaixo da África do Sul, que 
é o segundo maior programa de 
tratamento a nível mundial. O 
nosso programa de tratamento 
começou entre 2003 e 2004, pri-
meiro nas mulheres, para evitar a 
transmissão de mãe para criança 
e depois passamos para a popula-
ção em geral.
Em 2016, houve uma orientação, 
uma diretriz da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que su-
geria que os países já não tinham 
de esperar que um indivíduo per-
desse ou reduzisse drasticamente 
a imunidade para entrar no tra-
tamento. A directiva diz que uma 
vez testado e com resultado po-
sitivo, o indivíduo começa a tera-
pêutica. O princípio passou a ser 
testar e tratar, como se faz com 
malária e tuberculose, por exem-
plo, e temos seguido essa lógica. 
Fomos um dos primeiros países 
a seguir essa estratégia. Começa-
mos em 2016 de forma faseada e 
até 2018 todas as unidades sanitá-
rias estavam a testar e tratar.
No ano passado, o número de 
mortes, foi de 35 mil, enquanto há 
10 anos registamos 73 mil atrás. A 

redução de mortes tem sido ex-
pressiva. 

Não há motivos para 
abandonar tratamento
A desistência do tratamento 
continua crítica, como já foi em 
anos?
Hoje temos menos desistências 
do que no passado. Hoje estamos 
mais preparados para conter o 
abandono do tratamento, porque 
a medicação actual é boa demais, 
a pessoa toma e não se sente tão 
mal. É um comprimido que se 
toma uma vez por dia e rapida-
mente ajuda a reduzir o vírus 
no sangue. O organismo reage 
melhor. Em três meses, alcança a 
supressão viral. Também estão a 
ser administrados medicamentos 
para usar durante mais tempo. 
São medicamentos que se rece-
bem uma vez para três meses. 
Alguns recebem para seis meses. 
Esta periodicidade é um enorme 
contributo para o fim da desis-
tência do tratamento, porque se 
acabou com o cenário anterior, 
em que o beneficiário tinha de ir 
buscar os medicamentos todos os 
meses. Por outro lado, há também 
brigadas móveis que fazem a en-
trega de medicamentos para ca-
sos que assim o exigem, sobretu-
do nas zonas periféricas e rurais. 
Nas cidades, a medicação também 
está disponível nas farmácias pri-
vadas e públicas. Tudo isso são 
estratégias que contribuem para 
a redução de casos de abandono 
da terapêutica. Temos mais estra-
tégias, como pessoal que telefona 
a lembrar ao infectado para ir 
buscar os medicamentos. Podem 
telefonar, inclusive, faltando cin-
co dias para a próxima vez de re-
cepção dos medicamentos.
Há dois anos, temos estado a im-
plementar uma campanha para 
eliminar o estigma e a discri-
minação, que se chama “Somos 
Iguais”. É uma iniciativa virada 
à, digamos, normalização da con-
versa sobre o HIV e SIDA. Tenta-
mos mostrar que qualquer um, 
seja jornalista, médico, professor 
ou político, pode ser infectado. 
A doença tem de ser vista como 
qualquer outra, como tensão alta, 
diabetes, malária ou tuberculose.
Mas quando analisamos o fenó-
meno do abandono do tratamen-
to do HIV, temos de ser realistas 
no entendimento de que tomar 
medicamento todos os dias nunca 
é fácil, ainda que o medicamen-
to fosse doce. Também temos 
de olhar para as características 
socioeconómicas do país. Por 
exemplo, na Zambézia, a provín-
cia que tem mais pessoas vivendo 
com o HIV no país, quando chega 
esta época, as pessoas estão na 
machamba, porque é disso que 
vivem, e é preciso encontrar es-
tratégias para evitar que falhem 
a toma dos medicamentos. Mas, 
de todo o modo e com todos esses 
constrangimentos, estamos bem 

pessoa alcançar a supressão viral 
em 3 meses, deixando o vírus a ní-
veis indetectáveis, o que significa 
que não infecta outra pessoa. 
Decisivamente, o controlo passa 
por acabar com as desigualdades 
no acesso aos serviços. Acabar 
com a violência baseada no géne-
ro e praticada por parceiro íntimo, 
com a cultura de que a rapariga é 
para ficar em causa. Temos de eli-
minar o estigma e a discrimina-
ção; manter a proteção social das 
famílias carenciadas.
A exclusão social é um factor bas-
tante negativo, porque o ser social 
quer socializar e receia que se se 
conhecer o seu estado, será ex-
cluído do convívio social. 
Em suma, nós temos todas as fer-
ramentas, tudo o que nós precisa-
mos para acabar com o HIV, mas 
aquilo que é bom tem de chegar a 
toda a gente.
A prevenção de precisão é parte 
do Plano Estratégico 2021-2025?
É sim parte do Plano Estratégico, 
com o qual elaboramos um rotei-
ro de prevenção que detalha o que 
devemos fazer para revitalizar a 
prevenção primária do HIV. 
Tem sido recorrentemente re-
ferida a existência de um défice 
orçamental para a execução do 
Plano Estratégico. Quanto falta?
O plano tem uma estimativa de 
custo de USD 3,4 mil milhões para 
cinco anos, tendo como horizon-
te temporal 2025. A maior parte 
do orçamento destinado ao tra-
tamento. Cerca de 66% vai para 
os medicamentos. É preciso ter 
em conta que temos 2,1 milhões 
de pessoas vivendo com o HIV e 
actualmente cerca de 1,9 milhão 
estão em tratamento. Se trata-
mento de cada um custasse USD 

Temos de acabar com as desigualdades
-Francisco Mbofana, secretário-executivo do CNCS

melhor do que estávamos antes. 
As pessoas não têm razão para 
desistir do tratamento, porque es-
tão criadas as condições para que 
o tratamento seja o mais amigável 
possível.

Temos mais infecção de 
bebés na amamentação 
Outra realidade crítica é a trans-
missão de HIV de mãe para bebé…
Continua a ser uma grande preo-
cupação, porque não se conseguiu 
atingir a meta de eliminação des-
sa transmissão em 2015, como ti-
nha sido traçado. Há desafios do 
sistema e desafios relacionados 
com os indivíduos. Ainda assim, 
nós fomos um dos países pionei-
ros, porque a partir de 2013, come-
çamos a dar tratamento completo 
à mãe para impedir a transmissão 
e manter as mães saudáveis. A pri-
meira abordagem era centrada na 
apenas prevenção da transmissão 
de mãe para a criança. 
Para a eficácia do bloqueio da 
transmissão de mãe para criança, 
há que começar a consulta pré-
natal mais cedo, porque a trans-
missão pode acontecer durante 
a gravidez, parto ou amamenta-
ção. As evidências mostram que 
a maior parte das crianças ficam 
infectadas na amamentação, por-
que as mães tratam-se durante 
a gravidez até ao parto e depois 
abandonam o tratamento após 
o parto. Pode haver razões socio-
culturais para isso, como o receio 
de tomar o medicamento com o 
conhecimento do marido, devido 
ao medo do estigma e da separa-
ção. Durante a gravidez, podem 
sempre dizer ao marido que estão 
a tomar sal ferroso, por causa da 
gravidez, escondendo que se tra-
ta de antirretrovirais. Por essas 
razões, a infecção de mãe para 
criança é intensa durante a ama-
mentação. Mas mesmo aí baixou 
substancialmente, porque bai-
xamos de uma taxa de 26% para 
12%. Mas a nossa ambição é aca-
bar com a transmissão mãe-bebé, 
como acontece noutros países. 
Por outro lado, estamos felizes 
com o facto de todas as gestantes 
serem testadas para o HIV e 99% 
com resultado positivo entrarem 
para o tratamento. Mas aí, de 
novo, a questão da desigualdade 
baseada no género pesa em ter-
mos de seguir o tratamento.
Nessa vertente, também têm in-
fluência os chamados partos não 
institucionais?
Claro que a cobertura da rede 
sanitária não é de 100%, há um 
desafio, mas o esforço deve ser di-
reccionado para o pós-parto, por-
que é onde temos uma maior in-
cidência. Entre as abordagens que 
introduzimos, está a profilaxia 
pré-exposição, que assenta numa 
terapêutica preventiva, adminis-
trada às grávidas não infectadas, 
visando prevenir uma possível 
infecção e transmissão à crian-
ça durante a gravidez, parto e na 

amamentação. Ou seja, a mulher 
grávida testa negativo, mas está 
exposta ao risco, podendo, por 
isso, tomar profilaxia pré-exposi-
ção, para que não fique infectada 
depois de testar negativo.

Nampula com aumento de 
novas infecções
Em termos geográficos, quais 
são as províncias que merecem 
maior atenção?
A nossa grande preocupação ago-
ra tem sido Nampula, porque, de 
acordo com os dados, Nampula é 
a única província com tendência 
de aumento de novas infecções. 
De um ano para o outro, tem ten-
dência de aumentar, porque todas 
as outras seguem uma trajectória 
regressiva. Além de Nampula, te-
mos Zambézia, Sofala e Maputo 
província, com maior número de 
novas infecções pelo HIV.
Um dos aspectos que nos preo-
cupam em Nampula é o aparente 
elevado número de trabalhadoras 
de sexo. Não estou a dizer que são 
culpadas pelo aumento do núme-
ro de infecções, mas podem ser 
uma fonte a ter em conta. Para se 
ter uma imagem, a nossa estimati-
va indica que temos no país cerca 
de 200 mil trabalhadoras de sexo, 
que prestam serviços a cerca de 
800 mil clientes. O número desta 
população-chave é muito alto e 
tem jogado um papel de relevo em 
termos de transmissão entre os 
clientes, mas não posso assumir 
factos de forma conclusiva, a este 
respeito, porque nunca fizemos 
um estudo do que estará a acon-
tecer em Nampula. As razões são 
multifactoriais, incluindo, o baixo 
uso de preservativo
Tem insistido na preocupação 
em relação à incidência da epide-
mia nas raparigas… 
No ano passado, de um total de 49 
mil novas infecções, 28 mil eram 
nas raparigas adolescentes e mu-
lheres jovens. É preocupante que 
seja uma faixa que está a iniciar a 
actividade sexual e já registe uma 
taxa de infecção significativa. Não 
deviam ter esses números, apesar 
de ser em termos proporcionais, 
porque até nem tem uma preva-
lência maior, quando comparado 
com a população adulta 25-49 
anos. 
Os adultos registam números re-
lativamente elevados, porque já 
estão com uma vida sexual activa 
há muito tempo e em alguns ca-
sos com parceiros múltiplos.   
Por outro lado, a principal forma 
de transmissão do HIV é sexual. 
Adolescentes com 15 e 16 anos não 
deviam estar infectadas por via 
sexual. A realidade noutros países 
indica que essa faixa etária não 
tem essa seroprevalência, mas em 
Moçambique é o contrário, talvez 
porque começam cedo a activida-
de devido a todos aqueles factores 
sociais, económicos, culturais e le-
gais que enunciei acima.

Secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate a SIDA, Francisco Mbofana
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O 
Encarregado de Ne-

gócios da Embaixada 

dos Estados Unidos 

em Moçambique, Je-

remey Neitzke, participou na 

cerimónia central de celebra-

ção do Dia Mundial de Luta 

Contra o SIDA para saudar os 

progressos impressionantes 

que Moçambique e os Estados 

Unidos alcançaram como par-

ceiros que trabalham para pôr 

fim à epidemia do SIDA.

Desde 2004, quando Moçambi-
que e os Estados Unidos come-
çaram a cooperar no combate 
ao HIV/SIDA, através do Plano 
de Emergência do Presidente 
dos Estados Unidos para o Alí-
vio do SIDA (PEPFAR), o gover-
no dos Estados Unidos investiu 
mais de USD 5,2 mil milhões 
para salvar milhões de vidas e 
prevenir milhares de novas in-
fecções pelo HIV. Isto inclui um 
investimento de mais de 400 
milhões de dólares anuais e um 
total de USD 1,2 mil milhões nos 
últimos três anos. 
Mais de 1,86 milhões de moçam-
bicanos vivendo com o HIV, in-
cluindo 95.000 crianças, estão 

A associação Hi-
xikanwe, dedicada 
a pessoas vivendo 
com o HIV, tem fei-

to trabalhos voluntários e de 
sensibilização para encorajar 
pessoas infectadas a aderi-
rem ao tratamento, através 
da superação de males como 
o estigma e a discriminação. 
São relatados casos de pes-
soas que chegaram à asso-
ciação acamadas e que pen-
savam em desistir, mas hoje 
converteram-se em activistas 
e apoiam outros indivíduos 
em situação de dificuldade 
para aceitar o seu estado de 
saúde e lidar com a sua con-
dição actual. 
Criada em 2006 e registada 
oficialmente em 2009, a Hi-
xikanwe, com sede na cidade 
de Maputo, distrito munici-
pal KaMubukwana, atende, 
actualmente, pouco mais de 
4 700 pessoas, com maior en-
foque para crianças da mais 
tenra idade até aos 17 anos, 
que chegam à fasquia dos 
três mil assistidos. Possui 18 
gestores de projectos e mais 
de 200 activistas espalhados 
em unidades sanitárias e ou-
tros locais. 
A associação trabalha afin-
cadamente para moralizar 
as pessoas vivendo com HIV, 
que desistiram do tratamen-
to a voltarem a aderir este 
processo de cuidados, ao 
mesmo tempo em que tam-

Governo dos EUA reitera compromisso de apoio 
a Moçambique na resposta ao HIV e SIDA

actualmente a receber trata-
mento que salva-vidas, o que é 
uma prova do progresso contí-
nuo do país no sentido de alcan-
çar as metas globais de controlo 
da epidemia estabelecidas para 
2030.  
Graças à colaboração das au-
toridades sanitárias moçambi-
canas com o governo dos EUA, 
o Fundo Global de Luta contra 
o SIDA, Tuberculose e Malária, 
e outros parceiros, o tratamen-
to anti-retroviral gratuito está 
amplamente disponível em Mo-
çambique para todas as pessoas 
que vivem com o HIV. 
No seu discurso na cerimónia 
de 1 de Dezembro, o Encarre-
gado Neitzke reafirmou o com-
promisso do governo dos Esta-
dos Unidos na sua parceria com 
Moçambique com o objectivo de 
pôr fim à epidemia da SIDA até 
2030.  Além disso, a Embaixada 
dos EUA está a projectar um 
laço vermelho na fachada do 
seu edifício, por quatro noites, 
desde o Dia Mundial da SIDA, a 1 
de Dezembro, para simbolizar o 
apoio do governo dos EUA à res-
posta nacional de Moçambique 
ao HIV/SIDA e para recordar as 

muitas vidas perdidas devido à 
SIDA em todo o mundo.  
No dia 1 de Dezembro, mem-
bros da Missão dos EUA em 
Moçambique juntaram-se a um 
passeio de bicicleta e marcha 
em Maputo, em solidariedade 
com organizações de pessoas 
vivendo com HIV para apoiar 
os esforços para eliminar o es-
tigma, a discriminação, e outras 
barreiras que dificultam o aces-
so aos serviços de saúde para 
as pessoas afectadas pelo HIV/

SIDA. Os Estados Unidos con-
sideram o acesso aos cuidados 
de saúde e a promoção dos di-
reitos humanos como factores 
fundamentais que ajudarão 
Moçambique e os seus parcei-
ros a continuar o seu progres-
so no sentido de alcançar o 
controlo da epidemia do SIDA.  
Além disso, representantes da 
Embaixada estão a participar 
em vários programas públi-
cos juntamente com membros 
do Governo de Moçambique 

e outros actores da resposta 
nacional para reiterar o nosso 
compromisso conjunto de pôr 
fim à epidemia do SIDA.  

O Plano de Emergência do Pre-
sidente dos EUA para o Alívio 
da SIDA (PEPFAR) é o maior 
compromisso de uma nação 
para enfrentar uma única 
doença na história, possibilita-
do pelo forte apoio bipartidá-
rio através de dez congressos 
e quatro administrações presi-
denciais dos EUA, e através da 
generosidade do povo america-
no. PEPFAR mostra o poder do 
que é possível através de uma 
assistência externa americana 
compassiva, rentável, respon-
sável e transparente. Em Mo-
çambique, a implementação do 
PEPFAR é coordenada por uma 
equipa do governo dos EUA 
composta pelo Departamento 
de Estado, a Agência Americana 
para o Desenvolvimento Inter-
nacional (USAID), os Centros de 
Controlo e Prevenção de Doen-
ças (CDC), o Departamento de 
Defesa, e o Corpo da Paz.  Para 
mais informações sobre o tra-
balho do PEPFAR, visite www.
state.gov/pepfar. 

bém são promovidas palestras 
educativas. 
É feito apoio psico-social, tera-
pias e sensibilização para reacen-
der a auto-estima das pessoas e 
fazê-las perceber que é possível 
dar continuidade às suas vidas.
A coordenadora de programas 
da Associação Hixikanwe, Wilz-
marie Macau, explicou que “to-
dos somos seropositivos até 
que se prove o contrário. O HIV 
é apenas uma condição, não im-
pede de alcançarmos os nossos 
sonhos. As pessoas não devem 
esconder, devem procurar pelo 
tratamento”. 
Lamentou que continuem a 
prevalecer casos de indivíduos 
que discriminam as pessoas 
que vivem com HIV, procu-
rando isolá-las do resto da co-
munidade. Estes cenários, dis-
se, propiciam que as pessoas 
vivendo com o vírus tenham 

receio de declarar o seu estado. 
 “A maior vitória é ver as pessoas 
empoderadas, ver as mulheres 
que chegaram acamadas a res-
surgirem”, apontou. 
Por ocasião do 1 de Dezembro, 
Dia Mundial de Luta contra o 
HIV e SIDA, a associação pro-
moveu a oficialização de 17 casa-
mentos de pessoas vivendo com 
o vírus, acto que também serve 
para demonstrar que é possível 
ter uma vida normal e materia-
lizar todos os sonhos, mesmo na 
condição de seropositivos. 

Sensibilização 
Uma das maiores armas que 
deve ser tida em conta na pre-
venção do HIV é a componente 
de sensibilização. De acordo com 
Aleny Couto, chefe do Programa 
das ITS-HIV-SIDA no Ministério 
da Saúde (MISAU), é preciso dar 
a conhecer que existem essas 
ITS (Infecções de Transmissão 
Sexual) e o que deve ser feito 
para tratá-las. 
“A maior parte das ITS, que inclui 
o HIV, ocorrem em indivíduos 
acima dos 25 anos, mas, também, 
tem uma proporção dos 15 aos 24 
anos, o que indica que essas pes-
soas estão em risco e não estão a 
tomar as medidas para a preven-
ção”, disse. 
A sensibilização, de acordo com a 
especialista, deve incidir no uso 
do preservativo, também conhe-
cido como método de barreira, de 
forma consistente e correcta.
“É importante também para a 

pessoa que logo que tiver uma 
ITS faça o tratamento que vai 
impedir que ela transmita essas 
ITS para outra pessoa. Nesse 
prisma é importante que se trate 
os contactos”, explicou. 
“Para o HIV nós usamos o trata-
mento como forma de prevenção 
porque conseguimos reduzir a 
carga viral circulante e isto vai 
permitir que a pessoa se torne 
indetectável, mas não curada, e 
não possa transmitir o HIV por 
via sexual”, assinalou. 
Uma das formas que é também 
usada, acrescentou, é a profila-
xia pré-exposição, que consiste 
em assegurar que pessoas que 
testem negativo se previnam da 
contaminação, submetendo-se 
ao devido tratamento. 
Outra forma é a Profilaxia pós
-exposição, que é aplicada a al-
guém que esteve exposto ao HIV 
num intervalo de tempo não 
superior a 72 horas. Do mesmo 

modo, neste caso, oferece-se 
uma profilaxia usando anti
-retrovirais. 
Todavia, nessa fase, a prima-
zia é concedida aos profissio-
nais de saúde, que por conta 
de acidentes de trabalho pos-
sam se ver em situação de 
exposição.  Posteriormente, 
na hierarquia, é dada a maior 
atenção às vítimas de violên-
cia sexual e, recentemente, 
para casos de rompimento do 
preservativo, entre um sero-
positivo e um caso negativo. 
Couto elucida que é impor-
tante fazer-se, igualmente, 
uma intervenção para a redu-
ção de danos que é a preven-
ção do HIV e SIDA em pessoas 
que injectam drogas, porque 
usam agulhas e objectos para 
poder perfurar e injectar e, 
muitas vezes, partilham esses 
objectos. Quando evitamos 
essa partilha estamos a cor-
tar a cadeia de transmissão. 
De modo geral, o importan-
te é “fazer intervenções de 
prevenção combinada por-
que apenas uma intervenção 
pode não ser 100% efectiva. O 
uso do preservativo vai pre-
venir as ITS e o HIV, o rastreio 
e o tratamento, incluindo os 
seus contactos. Temos a ques-
tão da profilaxia pré-exposi-
ção, profilaxia pós-exposição 
e também temos a oferta de 
tratamento anti-retroviral 
para os casos positivos com 
o objectivo de reduzir a car-
ga de transmissão”, explicou 
Couto.

Não é o fim

Wilzmarie Macau

Aleny Couto


